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CAPITOLUL VIII, 

Despre strămutarea creanţelor şi altor lucruri necorporale 1). 

Art. 1391. — La strămutarea unei creanţe, a unui drept sau: 
a unei acțiuni, predarea între cedente și cesionar se face prin 
remiterea titlului. (Civ. 953, 960, 1015, 1106 urm., 1132, 1294 urm., 
1310, 1314, 1317, 1393 urm., 1686; C. com. 281, 370, 447; Pr. 
Civ. 409, 410; L. jud. oc. 73; L. Timbr. 20 $ 28, 35 21 $ 26, 
31; 29 $ 2; 30 8 2; 33 $ 1; 43 $1—3;44$4,6; Civ. Fr. 1689). 
mi  Teat, fr. Art. 1689. — Dans le transport d'une erâance, d'un droit ou d'une 
action sur un tiers, la delivrance s'opâre entre le câdant et le cessionnaire par 
la remise du titre. 
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1) A se vedea în legătură cu această chestiune art. 409 şi 410 din „Noua procedură civilă“. 
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Art, 1391 DESPRE 

20, 22, 26, 45. Uz 31. _ 

Termen 2 337 34, ” Vindere-cumpărare 1,2, 

Titluri 10. 23, HM, 51. 

Doctrină. 

1. Strămutarea creantelor, trebueşte să 

înbrunească elementele esenţiale ale orică- 

rei vânzări, adică: consimţimântul mutual, 

lucrul şi preţul, deoarece ea formează 0 

specie particulară a vânzării. (Duranton. 

VI, No. 492; IDuvergier, Vente, II, No. 

160; Troplong, Vente, II. No. 880; Dalloz, 

Râp.. Vente. No. 1678; Huc, Traite thâori- 

que et pratique de la cession et de la tran- 

simission des ertances, II, No. 576: Baudry et 

Saienat, Vente, No. 758; Guillouard, Vente, 

il, No. 759; Alexandresco, VIII, partea II, 

p. 495,-text şi nota 5, 494, nota 4, 500). 

2. Strămutarea creanţelor poate fi su- 

pusă, ca şi vânzarea, unui termen, unei 

condițiuni suspensive sau rezolutorii, unei 

clauze de răscumparare. (Dalloz. Rep. 

Vente. No. 1684, 1697; Suppl., Vente, No. 

680: Huc, Cession, |, No. 272: Alexan- 

dresco, VIII. partea Il, p. 495 nota 2). 

3. Sirămutarea creanţelor se deosebeşte 

de novaţiune. deoarece aceasta cere consim- 

țimântul debitorului. apoi capacitatea 

părților diferă la ambele operațiuni şi în 
fine dispoziţiile art. 1690 ce. civ. fr. 
(1595 e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplica- 

jiunea la novaţiune. (Demolombe, XXVIII, 

No. 272; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 359 

bis. nota 27, p. 432; Dalloz, Rep. Suppl. 

Vente, No. 682; Laurent. XXIV, No. 501: 
Guillouard, Vente, IL, No. 800; Alexan- 
dresco. VIII, partea Il, p. 514). 

4, Strămutarea unei creanţe în schimbul 

unui preţ se deosebeşte de darea unei 
creanţe în plata unei datorii, cu toate că 
aceste două operațiuni au o mare analo- 

gie şi produc de obiceiu aceleaşi efecte. 
(Dalloz, R&p., Vente, No. 1679). 

5. Pentru a determina adevăratul carac- 
ter al convenţiunilor, se vor lua în. consi- 
derație mai mult clauzele actului decât 
denumirea întrebuințată de părţile con- 
tractante. (Dalloz. Râp., Venie, No. 1680; 
Suppl., Vente, No. 683). 

6. Tribunalele vor constata în mod su- 
veran existenţa convențiunilor şi termenii 
în care au fost făcute sau trebuesc să 
fie presupuse că au fost făcute, după in- 
tențiunea comună a părților contractante. 

(Dalloz; R&p.. Suppl., Vente, No. 686). 
(7. Curtea de casație va avea dreptul să 

cenzureze dacă o convenţiune astfel con- 
statată de tribunal, constitue, prin carac- 
ierele sale juridice, o cesiune sau un alt 
Copiract. (Dalloz, R&p., Suppl.. Vente; No. 

8. Cesiunea de creanţă se poate face 
cu titlu oneros_sau cu titlu gratuit. (A- 
lexandresco, VIII, partea II, p. 493). 
_9. Strămutarea de creanţă este perfectă 
in raporturile dintre cedent şi cesionar, 
prin simplul efect al consimţimântului lor 
Ti Pee asupra lucrului şi asupra preţu- 
ui. fără să fie nevoie de notificare către 
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cedent. nici de acceptarea sa. (Duvergier. 

Vente. Il, No. 173; Beudant, Vente. No. 

"1723: Suppl., 

ID
 

552; Aubry ct Rau. ed, 4-a, IV. $ 539, text 
şi nota 25, p. 424: Dalloz, R6p.. Vente. No. 

Vente. No. 716; Laurent. 

XXIV, No. 472; Guillouard, II, No. 759: 

Planiol. II, No. 1621: Colin et Capitant, 

II, p. 166; Alexandresco, VIII, partea TI, 

p. 500). , 
10. Pentru perfectarea cesiunii. nu este 

necesar ca cedentul să remită cesionarului 

titlurile de creanţă. (Dalloz. Rep.. Suppl. 
Vente. No. 717; Laurent. XXIV, No. 474: 
Guillouard. Vente. Il. 7609: Alexandresco. 
VIII, partea II, p. 500). 

1]. Strămutarea de creanţă nu este uu 
contract solenin, ci poate fi făcută în urice 
formă şi poate fi dovedită prin toate mii- 
loacele de drept comun potrivit regulelor 
ordinare de probă. (Dalloz. Râp., Venice. 
No. 4685: Suppl., Vente. No. 6088). 
„12. Asifel, strămutarea «de creanță poate 

îi tăcută prin act autentic sau prin act sub 
semnătură privată. (Troplong, Vente. II, 
No. 912: Dalloz. Râp.. Vente, No. 1685; 
Suppl, Vente, No. 688: Alexandresco. VIII, 
partea IL. p. 495). 

13. De asemenea, ca poate fi făcută şi 
verbal, însă dovada ei se va face potrivit 
regulelor privitoare la proba contractelor. 
(Lroplong. Vente, II. No. 912; Dalloz. Rep. 
Vente, No 1683; Suppl.; Vente. No. 688). 

14. Orice persoană. care după lege nu 
este declarată incapabilă. poate face sau 
accepta o strămutare de creanţă. (Dalloz. 
Râp.. Vente, No. 1685: Suppl.. Vente. No. 
690; Alexandresco, VIII, partea II, p. 505). 

15. Strămutarea de creanţă poate fi 
consimțită sau acceptată de un mandatar. 
având puteri pentru aceasta. (Dalloz. Rep.. 
Vente, No. 1688). 

16. De asemenea, un gestionar de afa- 
ceri poate consimţi sau accepta o strămu- 
are de creanţă. (Dalloz, Râp., Vente. No. 

17. Poi face obiectul unei cesiuni. toate 
creanțele şi acţiunile şi toate drepturile rc- 
zultând dintrun contract anterior. cu con- 
ditiunea ca aceste drepturi să nu fie afară 
din comert sau ca înstrăinarea lor să _uu 
fie oprită de vreo lege. (Duranton, NYI, 
No. 494; Troplong, Vente, II. No. 879; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, LV, S 359, p. 419; 
Dalloz, Rep., Vente, No. 1689; Suppl.. 
Vente, No. 693; Laurent. XXIV, No. 462; 
Huc, Cession, I. No. 250; Baudry et Saignat. 
Vente, No. 760; Guillouard. Vente, II. No. 

„18. Se poate vinde şi o masă de drepturi 
şi acțiuni în bloc. (Troplong. Vente, II, No. 
879; Dalloz, Rep., Vente, No.. 1696). 
„19. Contractul de cesiune'este aleatoriu, 
când are de obiect un drept incert, pe care 
cesionarul va rebui să, N valorifice pe 
riscul şi pericolul său. (Daltoz, Rep., V Ă No 17017 ( oz, Rp.. Yente. 

20. Pot face obiectul unei cesiuni cre- 
anțele pure şi simple, cele cu termen sau 
cele sub condiţiune. (Troplong. Vente. II, 
No. 879: Dalloz, Rep. Vente. No. 1697; 
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Suppl., Vente, No. 696; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 760; Guillouard, Vente, II, No. 
745; Alexandresco, VIII, partea IL, p. 49%). 

21. Un coproprietar poate cesiona drep- 
iurile sale din preţul bunurilor indivize 
înainte de licitaţie. In aces caz cesiunea 
are de obiect o creanţă condiţională. (Dal- 
loz, R&p.. Suppl.. Vente, No. 698; Guil- 
louard, Vente, II, No. 744). 

22, Pot face obiectul unei cesiuni, cre- 
anțele ajunse la scadenţă şi cele nescăzute, 
creanțele de capitaluri şi cele de dobânzi. 
(Dalloz. Râp., Suppl., Vente, No. 697). 

23. Poate face obiectul unei cesiuni, 
promisiunea de a cumpăra pentru cazul 
când cesionarul, devenind el însuşi pro- 
prietarul obiectului de cumpărat, ar avea 
astfel mijlocul de a-l preda promițând. 
(Huc. Cession, I. No, 176; X. No. 52). , 

24. De asemenea, pot face obieciul unei 
cesiuni, promisiunile de închiriere, de îm- 
prumut cu dobândă, de deschidere de cre- 
dit. (Dalloz, Rep.. Suppl., Vente, No. 708: 
Huc. Cession.- ], No. 77 urm.). 

25. O creanţă viitoare poate face o- 
biectul unei cesiuni, :după cum un luciu 
viitor poate fi vândut. (Dalloz, R€p., Vente, 
No. 1698; Suppl.. Vente, No. 698; Laurent, 
XXIV, No. 465; Baudry et Saignat, Vente, 
No. 760; Guillouard, Vente, Ii, No. 74; 
Alexandresco, VIII, partea II, p. 497). 

26. Se consideră ca creanţe viitoare care 
pot fi cedate, dobânzile, chiriile şi aren- 
zile neajunse la scadenţă. (Duvergie:, Vente, 
III. No. 464: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
LV, $ 359, text şi nota 2, p. 419: Dalloz, 
Rep., Venie, No. 1700; Laurent, XXIV, No. 
465: Hue, Cession, I, No. 172). 

27. Contractul de editură poate face o- 
biectul unei cesiuni. Astfel când un autor 
sa obligat prin contract să compue o lu- 
crare literară în schimbul unei retribuţii 
determinate, deşi lucrarea este numai pro- 
ectată, autorul poate cesiona unui terț, be- 
neficiul contractului făcut cu editorul. 
(Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, 8 359, nota 5; 
p. 420; Laurent. XXIV, No. 465; Baudry-et 
Saigmat, Vente, No. 760: Guillouard, Vente, 
II, No. 750). 

28. Un antreprenor care a încheiat un 
contract de facere de lucrări, poate ce- 
siona unui terţ creanţa ce va rezulta din 
lucrările ce va trebui să le facă. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 539, nota 7, p. 420; 
Dailloz, Rep., Vente, No. 1699: Suppl., Ven- 
te, No. 701; Laurent, XXIV, No. 466; Bau- 
dry et Saignat, Vente, No. 760; Guillouard, 
Vente, II, No. 749). 

29. Salariile pe care legea le declară 
urmăribile pentru o parte, pot fi cedate 
peniru această porţiune. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 559, notele 12, 15, 14 şi 20, 
p. 421 urm.; Dalloz, R€p., Suppl., Vente, No. 
705: Laurent, XXIV, No. 468; Huc. Cession, 
Lao. 230; Guillouard, Vente, [I, No. 752, 

5). . 

30. Nu pot face obiectul unei cesiuni, 
“lrepturile exclusiv alipite la persoana ce-. 
ui care se bucură Ă a 6 
Vente, No. 1709). - e ele. (Dalloz, Rep, 
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3]. Asifel, nu pot face obiectul unei ce- 
siuni drepturile de uz şi de abitaţie. (Dal- 
loz, Râp., Vente, No. 1702; Alexandresco, 
VIII, part. II, p. 498). 

32. De asemenea, nici pensiunile alimen- 
tare acordate de justiţie, afară de cazul 
când sunt cesionate unui furnisor de ali- 
mente. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 1YV, 8 359, 
nota 18 p. 425;; Dalloz. Rep., Suppl., Vente, 
No. 705; Laurent, XXIV, No. 469; Guil- 
louard, Vente, II, No. 754, 755). 

33. De asemenea, pensiunile alimentare 
acordate prin donaţiune între vii sau tes- 
tamente, dacă au fost declarate necesibile. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359, text și 
nota 18, p. 422, 425; Dalloz. Râp., Suppl., 
Vente, No. 705; Guillouard, Vente, II. No. 
750). 

34. De asemenea, chiar pensiunile ali- 
mentare acordate prin  donaţiuni între vii 
sau testamente, pe care actul constitutiv 
nu le-a declarat expres neurmăribile. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $559,p. 492, 493; 
Dalloz, Rep. Suppl. Vente, No. 705; Guil- 
louard, Vente, II, No. 756; Contra: Troplong 
Vente, ], No. 227:- Transactions, No. 9, 
97, 98; Laureni, XXIV, No. 469). 

35. Pensiunile şi rentele constituite prin 
act cu titlu oneros pot face obiectul unei 
cesiuni, deoarece prin actul lor constitutiv 
nu se poaie prevedea că sunt neurmăribile. 
(Aubrv et Rau, ed. 4-a, IV. $ 359, nota 
9, p. 421; Laurent, XXIV, No. 467; Guil- 
louard, Vente; II, No. 757). 

36. Nu pot face obieciul unei cesiuni 
succesiunile nedeschise încă. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Vente, No. 695). 

- 31, De asemenea, acțiunile privitoare la 
starea şi capacitatea persoanelor. (Dalloz, 
Rep.. Suppl., Vente, No. 693). 

38. De asemenea, pensiunile militare şi 
givile.. (Dalloz, Rep., Suppl, Vente, No. 

D). 

39. Cedentul este obligat să facă pre- 
darea faţă de cesionar. Predarea, între ce- 
deni şi cesionar se face prin remiterea tit- 
lurilor, iar dacă nu sunt titluri, predarea 
rezultă din însuşi actul de cesiune. (Dal- 
loz, Râp., Vente, No. 1726, 1857; Huc, X, 
No. 212; Alexandresco, VIII, partea II, p. 
500, text şi nota 5). - - 

0. In cazul când s'a cesionat numai o 
parte din creanță, cedentul va face preda- 
rea prin punerea titlurilor la dispoziţia 
cesionarului, oricând acesta va avea nevoie 
să se folosească de ele. (Baudry et Saig- 
nat, Vente, No. 807). 

4], Efectele cesiunii sunt aceleaşi ca 
ale unei vânzări, deoarece cesiunea de cre- 
anţă este o vânzarea. Prin urmare, din mo- 
mentul vânzării i se transmit cesionarului 
toate drepturile de care se poate prevala 
orice cumpărător. (Dalloz, Rep., Vente, No. 
1813; Suppl.,. Vente, No. 798). 
42, Proprietatea creanței cedate trece 

la cesionar, din momentul cesiunii prin 
simplul efect al consimţimântului inde- 
pendent de orice notificare sau acceptare a 
cedatului. (Dalloz, Râp.,. Venie, No. 1815). 

43, Din moemntul cesiunii, cesionarul 
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devenind proprietarul creanţei cedate, are 
dreptul la toate îruciele și dobânzile scă- 
zute după această dată. (Dalloz, Rep., Ven- 
te, No. 1714, 1827: Suppl., Vente, No. 714; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 810; Guil- 
louard, Vente, II, No. 814). 

44. În afară de rezerva expresă din par- 
tea cedentului. dobânzile deja scăzute în 
momentul cesiunii, dar care erau încă da- 

„dorite, aparţin  cesionarului. (Duranton, 
XVI, No. 507; Duvergier, Vente, II, No. 221; 
Troplong, Vente, II, No. 915; Dalloz, Râp. 
Vente. No. 1715, 1828; Huc, II, No. 
448; Baudry et Saienat, Vente, No. 810; 
Guillouard, Vente, îl, No. 814). 

45. Cesionarul nu poate avea mai multe 
drepturi decât cedentul şi deci condițiu- 
nije de plată, de timp, de loc ale crean- 
ței rămân aceleaşi, situațiunea debitorului 
cedat neputându-se agrava. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 359 bis, p. 439, 440; Dalloz, 
Râp., Vente, No. 1815, 1816; Suppl., Vente, 
No. 798; Laurent, XXIV, No. 536; Baudry 
et Saignat. Vente, No. 846, 847; Guillouard, 
Vente, II, No. 822; Alexandresco, VIII, par- 
tea II, p. 544). . 

46. După notificarea cesiunii către de- 
bitorul cedat, cesionarul ia locul cedentu- 
lui, aşa încât dacă în acel moment există 
un proces cu privire la creanța cedată, ce- 
sionarul va continua procesul în locul ce- 
dentului. (Dalloz, Rep, Vente, No. 1820). 

47. Cesiunea nu-şi produce efectele dacă 
creanţa fusese stinsă prin compensație, fie 
înainte de cesiune, fie înainte de notifica- 
rea ceşiunii către debitorul cedat. (Dal- 
joz, Râp., Vente, No. 1825). 

48, Obligaţia principală a cesionarului 
este de a plăti preţul care este un element 
esențial al cesiunii de _ creanță. (Dalloz, 
N Vente, No. 1706; Suppl., Vente, No. 
815). ” . 

49, Preţul cesiunii va trebui plătit în 
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ziua şi la locul convenit de părţile contrac- 
tante. (Dalloz, Rep.. Vente, No. 1838). 

50. In caz de neplata pretului cesiunei, 
cedentul se bucură de privilegiul vânzăto- 
rului asupra dreptului creanţei cedate şi 
are dreptul şi la acţiunea în rezolutiune, a 
cesiunii şi la daune-interese dacă se cuvin. 
(Troplong, Vente, ÎI. No. 187; Demante et 
Colmei de Santerre, IX, No. 31 bis II: Dal- 
loz, Râp., Vente. No. 1838: Suppl., Vente, 
No. 815; Laurent, XXIV, No. 530; Huc, X, 
No. 212; XIII. No. 90; Cession, I, No. 291; 
Baudry et Loynes, Privileges et hypoth&- 
ques, Î, No. 489; Guillouard, Privileges et 
hypotheques. I, No. 386; Planiol. Il, No. 
2610; Alexandresco. VIII, partea II, p. 501, 
nota). 

51, Preţul cesiunii trebueşte să îndepli- 
nească caracterele preţului vânzării, adică 
trebue să consiste în bani, să fic serios şi 
să fie cert şi determinat. (Dalloz, Rep. 
Vente, No. 1707; Suppl., Vente, No. Zi). 

52. Cheltuelile contractului de cesiune 
de creanţă, sunt în sarcina cesionarului, în 
afară de convenție contrară. (Daltoz, Rep., 
Vente, No. 41712; Suppl., Vente, No. 743; 
Huc, Cession, I, No. 273; Guillouard, Ven- 
te, II, No. 827). 

53. In caz de cesiune parțială a creanjei. 
debitorul cedat nu poate fi obligat să plă- 
tească parțial creanța, ci poate cere ca 
cedentul şi cesionarul să se înţeleagă pen- 
tru a primi întreaga sumă datorată. (Dal- 
loz, R&p., Vente, No. 1830). 

54, Cesiunea parţială a creanței nu dă 
preferinţă, afară de convenţiune contrară, 
nici cedentului nici cesionarului, unul faţă 
de altul. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 359 
bis, notele 78, 79 80, p. 445; Pont. Privi- 
lăges et hypothăques, [, No. 259; Dalioz, 
Rep., Suppi., Vente, No. 745; Guillouarăd, 
Vente II, No. 855; Comp. contra: Grenier. 
Privileges et hypothăques, I, No. 95: Tro- 
plong, Privilăges ei hypotăques, I, No. 367). 

Art. 1892. — Cel ce vinde o creanţă, sau verice alt lucru necorporal, este dator să răspundă de existența sa valabilă în folosul său, în momentul vânzării, deşi vânzarea n'ar cuprinde această îndatorire de răspundere. 
1397 urm.; C. com. 45, 80, 139, 

(Civ. 789, 1337 urm., 1393 urm., 
171, 447; Civ. Fr. 1693). 

Text. fr. Art. 1695. — Celui qui vend une ertance ou autre droit incor- porel, doit en garantir Pexistence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie, 
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Garanţie de fapt 25, 27. | Probă3, 
Hotărire 9. Proces 22, 
atenţie 16. Proprietate 2, 
Ipotecă 15, Responsabilitate 1 urm, 
eglijenţă 11, Restituire 17——22, 26, 

Nuiitate 17—23, Rezoluţiune 23, 24, 29. 
Prescripţie 6, 10, Riscuri 28, 29. 
Preţ 17—20, 24, 26, 29. Viciuri 5, 
Privilegiu 15. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispozitiunilor art. 169 ce. 
civ. în. (1592 ce. civ. rom.) la cesiunea unei 
creante, cedentul este obligat de plin drept 
să garanteze existenţa dreptului care a fă- 
cui obiectul cesiunii. (Dalloz, Re€p., Vente, 
No. 1842; Alexandresco, VIII, partea II, p. 
525, 524, 525). 

2. La cesiunea de creanţă, cedentul tre- 
bueşte să garanteze că creanţa cedată îi 
aparține. (Laurent, XXIV, No. 543; Baudry 
et Saienat, Vente, No. 818; Guillouard, 
Vente, II, No. 832; Alexandresco, VIII, par- 
tea II, p. 525). , J 

3. Cedentul este obligat să probeze că 
creania exista în momentul cesiunii, de- 
oarece el era obligat să garanteze existența 
creanjei la acea epocă: (Dalloz, R6p.. Vente, 
No. 1861; Huc, Cession, Il. No. 488; Pla- 
niol, II, No. 1629;  Alexandresco, VIII, 
partea i], p. 525). 

„ În cazul când creanța a fost cedată 
cu titlul gratuit, obligația de garanţie nu 
mai există, afară de cazul cânil cesiunea 
gratuită a fost constituită cu titlul de dotă. 
(Alexandresco, VIII, partea TI, p. 524, 525). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 1693 c. civ. 
În. (1592 ce. civ. rom.) creditorul care ce- 
sionează creanța sa este obligat să garan- 
teze existența creanţei în momentul cesiu- 
nii, chiar dacă vânzarea nu ar cuprinde 
această îndatorire de răspundere. Această 
regulă îşi găseşte aplicaţiunea nu numai în 
cazul când nu există această ereanţă, ci şi 
în cazul când dreptul cedat este afectat 
de un viciu esenţial şi. inerent convențiunii 
însăși care i-a dat naştere, (Duvergier, 
Vente, II, No. 250; Troplong, Vente, I[, No. 
932; Maread, Art, 1695, No. 1; Aubry ei 
Rau, ed. 4-a, LV, $ 359 bis, p. 442; Dalloz, 
Rep., Vente, No. 1845; Suppl, Vente, No. 
815; Laurent, XXIV, No. 541; Huc, Cession, 
II, No. 485; Baudry et Saignai, Vente, No. 
818; Guillouard. Vente, II, No. 829). 
„6, Cedentul este obligati la garanţie dacă 

titlul de creanță deşi există în mod mate- 
rial şi regulat în momentul cesiunii, însă 
creania era prescrisă sau compensată la 
acea epocă. (Duvergier, Vente, Ii, No. 250; 
Troplong, Vente, II, No, 932; Marcad6, Art. 
1695, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
359 bis, p, 442; Dalloz, R&p., Vente, No. 1845; 
Suppl., Vente, No. 815; Laurent, XXIV, No. 
241; Huc. Cession, II, No: 483; Baudry et 
Saignai, Vente, No. 818; Guillouard, Vente, 
II, No. 829; Planiol, Il, No. 1629: Alexan- 
dresco, VIII, partea II, p. 525, text şi 
nota ?). | | 

7, Cedentul este răspunzător: de faptele 
sale personale, fie ca ele sunt anterioare 
sale posterioare  cesiunii. (Dalloz, Rp. 
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Vente, No. 1872, 1873; Guillouard, Vente, 
II, No, 8534). , 

8. Cedentul răspunde de drept numai 
pentru cauzele care existau în momentul 
cesiunii iar nu şi pentru cele posterioare 
cesiunei care nimicesc sau modifică drep- 
turile cedate. (Duvergier, Vente. II, No. 
258; Dalloz, Rp., Vente, No. 1855; Lau- 
rent, XXIV, No, 544: Baudry et Saignat, 
Vente, No. 821; Guillouard, Vente, II, No. 
831). ! 

9. Dacă însă nimicirea dreptului cedat 
deşi a avut loc după facerea cesiunii, însă 
a avut o cauză anterioară, cum ar fi o 
hotărîre care pronunţă anularea dreptului 
cedat, cedentul va fi obligat la garanție, 
(Dalloz, Rep., Vente, No. 1853), 

10. Cedentul nu este obligat la garanţie 
când dreptul cedat sa stins prin pre- 
scripiie începută înainte de cesiune şi în- 
deplinită după cesiune. (Dalloz, Rep., 
Suppl., Vente, No. 815; Huc, Cession, ÎI, 
do, 483; Baudry et Saignat, Vente, No. 
821). 
„11, Cesionarul nu are dreptul la garan- 

ție când dreptul cedat sa pierdut prin 
faptul sau neglijența sa. (Duverpier, Vente, 
II, No. 275 urm.; Troplong, Vente, II, 
No. 941; Dalloz, Rep. Vente, No. 1837; 
Guillouard, Vente, II, No. 831, 851; Ale- 
xandresco, VIII, partea II, p. 526 nota). 

12. Cedentul nu răspunde pentru exi- 
stența dreptului cedat când acest drept este 
aleatoriu. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1863; 
Suppl., Vente, No. 817). 

13, Astfel, cedentul nu răspunde, în 
regulă generală, de existența unui drept 
litigios. (Dalloz, Rep., Vente,: No. 1978). 

14, Dispozitiunile art. 1695 ce. -civ. fr, 
(1592 c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea 
la biletele la ordin sau efecte de comerț 
a căror garanţie este prevăzută de princi- 
piile legii comerciale. (Dalloz, R&p., Suppl., 
Vente, No. 821). 

15. Garanţia de drept prevăzută de ari. 
1695 c. civ. în. (1392 e. civ. rom.) îşi gă- 
seşte aplicaţiunea şi garanțiilor accesorii ale 
creanței cedate, cum sunt privilegiile şi 
ipotecile. (Duvergier, Venie, II, No. 253; 
Troplong, Vente, II, No. 933; Demante et 
Colmet de Santerre, VII, No. 139 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5359 bis, text 
şi nota 65, p. 442; Dalloz, Râp., Vente, No. 
1867; Suppl., Vente, No. 818; Laurent, 
XXIV, No. 546; Huc, Cession,. II, No. 485; 
Baudry et Saignat, Venie, No. 820; Gu- 
illouard, Vente, II, No. 8350; Colin et Ca- 
pitant, IL, p. 172; Alexandresco, VIII, par- 
tea II, p. 526). 

16. Cu toate acestea, garanţia nu va fi 
datorită şi peniru asigurările accesorii dacă 
se va stabili prin interpretarea clauzelor 
contraciului că astfel a fost intenţiunea 
comună a părților contractante. (Duver- 
gier, Vente, II, No. 255; 'Dalloz, Rep., Vea- 
te, No. 1868; Suppl., Vente, No. 819; Bau: 
dry et Saignat, Vente, No. 820; Guillouard, 
Venite, II, No. 830). : Lea 

17. Efectele garanţiei sunt că dacă drep- 
tul nu există în momentul cesiunii, con- 
tractul este nul şi deci cedentul trebueşte 
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să restitue preţul cesionarului. (Duranton, 
XVI, No. 512; Duvergier, Vente, II, No. 
265; 'Troplong, Vente, II, No. 945; Mar- 
cad6;. Ari 1695, No. 1; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VI, 8 5509 bis, text şi nota 64, p. 442; 
Dalloz, Râp., Vente, No. 1874; Laurent, 
XXIV, No. 548; Huc, Cession, Îl. No. 491; 
Baudry et Saignai Vente, No. 822; Gu- 
ilouard, Vente, II, No. 835; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 527). 

19. In acest caz, după o părere, ceden- 
tul va trebui să ramburseze cesionarului 
cuantumul creanţei iar nu preţul ce el l-a 
plătit, deoarece diferenţa constitue un câş- 
tie pe care cesionarul conta să-l realizeze. 
(Demante et. Colmet de Santerre, VII, No. 
139 bis, V; Laurent, XXIV. No. 549; Huc, 
Cession, II, No. 49; Baudry et Saignai, 
Vente, No. 822; Alexandresco, VIII, partea 
II, p. 528). 

19. După altă părere, în acest caz, ce- 
deutul va trebui să ramburseze cesionaru- 
lui, numai preţul eesiunii, însă tribunalele 
vor putea acorda şi daune-interese, dacă 
vor aprecia că se cuvin. (Duranton, XVI. 
No. 512; Duvergier, Vente, II, No. 265; 
Troplong, Vente, Il, No. 943; Mourlon, III, 
No. 688; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359, 
bis, text şi nota 65, p. 442; Dalloz, Rp. 
"Vente, No. 1874; Suppl., Vente, No, 821; 
Guillouard, Vente, II, No. 836). 

20. In acest caz. de asemenea, cedentul 
va trebui să restituie cesionarului, dobân- 
zile preţului cu începere dela data plăţii. 
(Taulier, Thâorie. raisonnâe du code civil. 
VI, p. 184; Troplong,Vente . II, No. 95: 
Maread€, Art. 1693-1695, No. 1: Mourlon, 
III, No. 688;'iDalloz, Rep., Vente, No. 1874; 
Suppl., Vente, No. 822; Laurent, XXIV. No. 
548; Huc, Cession, II, No. 489 urm.; Bau- 
dry et Saignat, Vente, No. 832; Alexan- 
dresco, VIII, partea IL, p. 527). | 

2]. De asemenea, şi cheltuelile contrac- 
tului de cesiune. (Dalloz, Râp., Vente, No. 
1874; Suppl., Vente, No. 825; Alexandresco. 
VIII, partea II, p. 527). 
„22, De asemenea. şi cheltuelile procesu- 

lui. (Dalloz, Râp., Venie, No. 1874; Ale- 
xandresco, VIII, partea II, p. 527). 

23. In cazul când dreptul cedat există 
numai în parie, cesionarul nu poate cere 
rezolujiunea contractului de cesiune decât 
numai dacă pariea care lipseşte este atât 
de importantă 
cesionarul nu ar fi contractat. (Duverpier, 
ienle Ii, No. 265; Dalloz, Râp., Vente, No. 
1875). 

24. Dacă se constată că partea care lip- 
seşte nu este de importanță ca să fi de- 
terminat pe cesionar să nu cumpere şi deci 
să se rezolve cesiunea, cesionarul va avea 
dreptul să i se restitue o partie proporţio- 
nală din preț. (Duvergier, Vente. ÎI, No. 
263; Dalloz, Râp., Vente No. 1875). 

25, Părţile contractante pot să micşo- 
Teze sau chiar să excludă în convenţiunea 
lor garanţia de drept. In acest caz, garan- 
ţia astfel modificată se numeşte garanţie 
de fapi. (Duvergier. Vente, Il, No. 264; 
Troplong, Vente, [I, No. 955; Dalloz,. Rep. 
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Vente, No. 1877; Baudry et Saignat, Vente, 

No. Sos: Guillouard, Vente, II. No. 838; 
Planiol. II, No. 1518, 1631: Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 528). 
96. In cazul când părțile prin con- 
vențiunea lor au prevăzut clauza de ne- 
garanţie, nu este exclusă garanţia de drepi 
şi restituirea preţului, deoarece  cedentul 
nu poate să rețină prețul când nu a pre- 
dat creanța. (Duranton, XVI, No. 511; 
Duvergier, Vente, II. No. 267; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 bis, p. 445; Dalloz. 
Rep., Vente. No. 1881: Suppl.. Vente, No. 
825; Laurent, XXIV. No. 550; Guillouard, 
Vente, II, No. 848; Planiol, II. No. 1652; A- 
lexandresco, VIII, partea Il. p. 529). 

27. Efectele garanţiei de fapt sunt de 
a scuti de plată de daune-interese pe, ce- 
dent, în caz de inexistența sau de evicţi- 
unea dreptului cedat. (Duranton. XVI, No. 
511; Duvergier, Venite, II, No. 268; Dc- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 150 
bis, 1V; Aubry et Rau, ed. 4-a; 1VȘ 359 bis. 
p. 445; Dalloz, Rep., Vente. 0. 1881; 
Suppl., Vente. No. 825: Baudry ct Saig- 
nat, Venie, No. 826; Guillouard, Venie, 
IT, No. 848). 

28. Nu se poate spune că păriile con- 
traciante au exlus garantia. dacă au prevă- 
zut în convenţiunea lor pur și simplu o 
clauză de negaranție sau au prevăzut ex- 
presiunea: „fără restituirea sumei de bani 
primită“ sau dacă cesionarul a declarat că 
la asupra sa riscurile când nu se constată 
că cesionarul a avut cunoştiniă de carac- 
terul aleatoriu al creanţei. ci că această 
creanță a fost cesionată ca fiind certă. (Du- 
ranton, XVI, No. 511; Duvergier, Vente, II], 
No. 266: Troplong. Vente, II. No. 937; 
Dalloz, Rep., Vente. No. 1880; Mareade, 
Art. 1695, No. 2). 

29. Părţile contractante pot stipula în 
convențiunea lor că restituirea prețului nu se va face, chiar dacă creanța cedată nu 
ar avea existență. Astfel se va întâmpla 
când creanța a fost vândută cesionarului 
ca litigioasă sau când cesionarul va declara 
că a cumpărat pe riscul său. (Duranton. 
XVI, No. 541; uvergier,_ Vente, II, No. 265: Troplong, Vente, II. No, 955; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 559 bis, text şi nota 
66, p. 443: Dalloz, Rep., Vente. No. IS77; 
Suppl,, Vente, No. 825; Guillouard. Vente, 
II, No. 848: Planiol, II. No. 1652; Alexan- dresco, VIII, partea II, p. 529). 

0. De asemenea, cedentul va fi exonerat de garanţie în cazul când cesionarul a sem.-. nat convenţia cuprinzând clauza de nega- rantie şi dacă, chiar în afară de orice speci- ficare în act, a cunoscut pericolul de evicţi-. une, în momentul cesiunii. (P roplong, Vente, 
IL, No.:956; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 bis, text şi nota 67. p. 443: Dalloz Rp. Vente, No. 1877; Suppl., Vente, No. 825; Gu- illouard, Vente. II. No. 848; Contra: Huc, 

Alexandresco, VIII, 
Cession, II, No. 511; 
partea II, p. 529). 

31. Cedentul este totdeauna răspunză- tor față de cesionar de prejudiciul ce i-ar cauza prin faptele sale personale Sau prin 
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greşeala sa anterioară sau posterioară ce- 
siunii orcare ar fi clauzele care ar modifica 
obligaţia de garanţie. (Troplong, Vente, II. 
No. 951; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 
359 bis, text şi nota 68, p. 445; Dalloz. 

Art. 1393 

Râp., Vente, No. 1884 Suppl., Vente, No. 
827; Laurent, XXIV, No. 553; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 826; Guillouard, Vente, 
II, o, 849; Alexandresco, VIII, pariea II, 
p. 550). 

Art. 1893. — Cesionarul nu poate opune dreptul său la o a 
treia persoană, decât după ce a notificat debitorului cesiunea. 

Acelaş efect va avea acceptațiunea cesiunii făcută de debitor 
întrun act autentic. (Civ. 1149, 1171, 1394, 1395, 1687, 1744, 
1833; C. com. 
Civ. Fr. 1690). 

171, 277, 281, 447, 4179; L. p. aut. act. 8 urm.; 

Text. fr. Ant. 1690. — Le cessionnaire n'est saisi ă l'gard des tiers 
que par la signification du transport faite au debiteur. 

Nâanmoins le cessionnaire peut âtre €galement saisi par Lacceptation du 
transport faite par le debiteur dans un acte authentique. 

GEORGEAN N., Studii d 
RAPAPORT M., Notă 
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SU—55, 58, 59, 
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Obligaţii la purtător 7. 

ra 
Plată 13, 22. 
Poprire 22, 41, 43, 
Portărei 17, 28. 
Predare 51, 
Preferinţă 52. 
Probă 53, 54, 55, 
Rea credință 39, 
Razerve 29. 
Rezoluţiune 58, 
Scrisoare de schimb 4, 6. 
Scrisoare de trăsură 5, 
Societate 3. 
Solidaritate 12, 13. 
Stingere 58. 
Succesiune 23, 
Termen 22, 29, 
Terţi 1 urm. 
Warante 5. 

Doctrină. 

„1, Dispoziţiunile art. 1690 c. civ. fr. (1395 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la ce- 
siunea de drepiuri actuale şi condiţionale 
sau viitoare. (Dalloz, Rep, Suppl., Vente, 
No. 764). 
"2, Cesiunea unui drept de locaţiune, tre- 
bueşte de asemenea să fie notificată. (Dal- 
loz, Râ6p.. Suppl.. Vente, No. 783; Huc, 

=]
 

p. 50; 

Cession, IL, No. 512; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 787; Guillouard, Vente, II, No. 
762; Alexandresco, VIII, partea II, p. 514. 
nota î; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, tV, 
$ 359, p. 495). 

3, Dispoziţiunile art. 1690 ce. civ. fr. 
(1393 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea 
şi la aportul în societate a uneia sau mai 
multor creanţe, care pentru a fi opozabil 
terţilor, trebueşte notificat debitorilor ce- 
daţi sau 'să existe din partea lor o accep- 
tare prin act autentic. (Dallioz, Râp.. Suppl., 
Vente, No. 784; Contra: Guillouard, Vente, 
IL, No. 795). 

4. Unele creanţe, unele lucruri incor- 
poraie, cum sunt scrisorile de schimb şi 
biletele la ordin. pot fi cesionate, fără să 
fie nevoie de notificare. Aceste efecte de 
comerţ sunt la purtător sau transmisibile 
pe cale de ordin sau prin ajutorul unei 
simple andosări. (Dalloz, Rep., Vente, No. 
1801; Suppl., Vente, No. 786; Alexandresco, 
VIII, pariea II, p. 512, 5143). , 

5. De asemenea, warantele, scrisorile de 
trăsură şi facturile aecepiate, cecurile, cono- 
samentele, când titlul este creat la ordin 
iar nu când aceste drepturi sunt constatate 
în profitul unei anumite persoane, fără 
clauză la ordin. (Dalloz, Rep. Suppl., Ven- 
te, No. 786; Huc. Cession, [, No. 316 urm; 

Alexandresco, VIII, partea IL, p. 512 513). 
6. Dispoziţiunile art. 1690 c. civ. fr, 

(1595 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi 
creanţelor comerciale care nu îmbracă for- 
ma scrisorilor de schimb sau a biletelor la 
ordin. (Duranton, XVI, No. 505; Duvergier, 
Vente, ÎI. No. 215; Troplong, Vente, II, No. 
908: Pardessus, Cours de droit commercial, 
I, No. 313; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8
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359 bis, nota 22, p. 431; Dalloz, Rep, Vente, 
No. 1807; Suppl., Vente, No. 794; Laurent, 

- XXIV, No. 497; Huc, Cession, [, No. 310; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 799; Gu. 
illouard, Vente, [[, No. 790; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 511). , 

7. Obligaţiunile la purtător se transmit 
fără nicio notificare, prin simplă liberare 
a titlului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 359 
bis, text şi nota 95, p. 451, 432; Dalloz, 
Rep. Suppl., Vente, No. 791; Laurent, 

IV, No. 497; Guillouard, Vente, II, No. 795; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p. 511, text şi nota 3). NI 8. Notificarea cesiunii poate fi făcută atât de ceâsionar cât şi de cedent şi produce aceleaşi efecte ori de care din ei ar fi fost făcută. Cedentul nu esie obligat să facă notificări. ci are numai facultatea s'o facă şi dacă nu o face, nu există vreun recurs contra sa. (Beudant, Vente, No. 354; Dal- loz, Râp., Vente, No. 1765; Sunppl., Vente, 
No. 756; Huc, Cession, II, No. 530; Baudry et Saignat, Vente, No. 771; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 506). 

9. În principiu, notificarea cesiunii tre- bueşte făcută debitorului cedat sau dacă el este incapabil, trebueşte făcută repre- zentantului său legal, (Dalloz, Rep, Vente, - No. 1768; Suppl., Vente, No. 759; Baudry et Saignat, Vente, No. 773; Alexan- dresco, VIII, pariea II, p. 509), 
, După o părere, notificarea cesiunii nu trebueşte făcută totdeauna debitorului creanței, ci ea trebueşte făcută acelui care trebueşte să plătească. Astfel, dacă suma " afectată la plata unei creanţe cedate se - află în mâinile unui terț, ca depozitar sau în altă calitate, notificarea se va face ace- lui terț iar nu debitorului. (Dalloz, Râp., Suppl.,. Venie, No. 760; Guillouard, Vente, 

II: No. 776). 
11. După altă părere, notificarea cesiu- nii trebueşie făcută totdeauna debitorului cedat, iar dacă suma afectată la plata cre- anței cedate se află în mâinile unui ierj cu afeciația specială pentru această plată, teriul devine personal debitor al acestei sume. (Baudry et Saignat, Vente, No. 774; Alexandresco, VIII, partea II, p. 510). 12. In cazul când creanța este datorită de mai mulți debitori solidari, este sufi- 

427, 428; Dailoz, R&p. Vente, No, 1769; Suppl,, Vente, No. 759; Baudry et Saignat, ente, No. 773; Guillouard, Vente, II, No. 772; Contra: Laurent, XXIV, No. 505; Huc, son, ÎI. No. 534; Alexandreseo, VIII, partea II, p. '509), 
„13, Cu toate acestea, în acest caz, plata făcută de unul: dintre debitori solidari, cu bună credință, în mâinile cedentului sau ale unui a] doilea cesionar, este valabilă, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, s 359 bis, p. 427; Dalloz, Rep. Vente, No. 1769). 4. Dacă sunt mai mulţi debitori con- 
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juncli, notificarea se face fiecăruia dintre 
ei. (Huc, Cession. II, No. 334; Baudry et Saignat, Vente, No. 772; Alexandresco, VIII, 
partea II, p. 509). 

15. Cesiunea unui drept la un contract 
de închiriere, trebueşte notificată Proprie- tarului imobilului. (Dalloz, Rep. Suppl,, Vente, No. 761; Guillouard, Vente, II, No. 776). 

16. Cesiunea chiriilor viitoare irebuceşte notificată locatarilor cedați. (Dalloz, Rep. SuppL., Vente, No. 785; Jluc. Cession, 1, No. 514: Baudry et Saignat, Vente. No. 787). 17, Notificarea cesiunii va trebui să fie. făcută, sub pedeapsă de nulitate, prin por- tărei, persoanei sau la domiciliul cedatului, Duvergier, Vente, II, No. 182; Troplong, Vente, II, No. 902: 'Dalloz, Rep., Vente, No. 1755: Suppl., Vente, No. 748; Huc, Cession, II. No. 325; Baudry et Saignat, Vente, No. 768; Guillouard, Vente, Il. No. 777; Ale- xandresco, VIII, pariea II, p. 509). 
18. Cesiunea va trebui să fie notificată la domiciliul rea] al cedatutui, chiar dacă în actul constitutiv a] creanici cedatul a ales un domiciliu pentru executarea ace- stui. act. (Duranton, I, No. 580; Massc et Verge sur Zachariae, |, $ 92, nota 9. p. 128; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, 8 559 bis, text şi nota Z, p. 428;iDalloz, Rep., Vente. No 1753; Suppl.. Vente, No. 748; Laurent, XXIV, No. 484; Huc, Cession, Il, No. 325, 326; Baudry ct Saignat, Vente. No. 769;  Guiilouard, Vente, No. 774; Alexandresco, VIIJ, partea II, p. 509; Contra: Merlin, Repertoire, Do- micile €lu, $ 2. No. 8: Demolombe. I. No. 521), 

19. Nu este nevoie să se noiifice copie de pe aciul de cesiune, deoarece art. 1690 c. civ. fr. (1393 c. civ. rom.) nu o cere, ci este de ajuns dacă se notifică menţiunile e- sențiale ale contractului de cesiune. (Du- vergier. Vente, II, No. 185; Troplong, Vente, II, No. 902; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 559 his. nota 8, p. 428; Dalloz, Râp.. Venie, No. 1756, 1257; Suppl,, Vente, No. 750; Laurent, XXIV. No. 435; Huc, Cession, II, No. 429; Baudry et Saignat, Vente, No. 769; Guillouard, Vente. II, "No. 775;  Alexan- dresco, VIII, partea II, p, 515). ” 20. In cazul când cesiunea se face de un mandatar, va trebui să se notifice şi procura._(Dalloz, Rep... Vente, No. 1759; Suppl., Vente, No. 753; Contra: Laurent. XXIV, No. 485; Guillouard, Vente, II, No. 275; Huc, Cession, II. No. 329; Alexan- dresco, VIII, partea II, p. 545). + Dacă notificarea este nulă, cesiunea. se ate iNoTă că nu a avut loc. (Dalloz, Rep. 
22. Deoarece legea nu prevede un ter.. 

._. . 
. 

i, prin 

POPrii. gaj sau cesiune. (Dalloz, Rep. Suppl., Vente, No. 757; Baudry et Saignai, 

8 —



Codul civil DESPRE 

YVente, No. 781; Guillouard, Vente, II, No. 
783; Alexandresco, VIII, parea II p. 515). 

23. Cesiunea poate fi notificată, şi după 
decesul cedentului, chiar dacă succesiunea 
acestuia este acceptată sub beneficiu de in- 
ventar. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 
bis, nota 14, p. 429, 430; Dalloz, Rep.. Vente, 
No. 1766; Suppl, No. 757; Lau- 
rent, XXIV, No. 494; Baudry et Saignat, 
Vente; No. 78; Guillouard, Vente, II, No. 
284; Alexandresco, VIII, partea II, p. 515). 

24. De asemenea, cesiunea poate fi notifi. 
-cată şi după decesul cesionarului sau a de- bitorului cedat, de către moştenitorii cesi- 
-onarului, către moştenitorii debitorului ce- dat. (Baudry et Saignat, Vente, No. 78; Alexandresco, VIII, partea [II]. p. 515). 

23. Cesiunea nu mai poate fi notificată 
-după pronunţarea  hotărîrii de declarare 
în faliment a cedentului, însă până la a- această dată ea poate fi noiificată, chiar şi în perioada suspectă. (Aubry et Rau, ed. -a, IV, $ 559 bis, notele 15, 16, p. 450; Daltoz, Rep. Suppl., Vente, No. 757; Huc, Cession, II, No. 337; Baudry et Saignat, ente, No. 783; Guillouard, Venie, II, No, 785; Alexandresco, VIII, partea II! p. 516), 

26. Deconfitura  cedentului întâmplată posterior cesiunii, nu împiedecă valabilita- tea notificării făcută posterior deconfiturii. (Dalloz, Râp.. Suppl., Vente, No. 758; Lau- rent, V, No. 495; Huc, Cession. II, No. 337; Baudry et Saignat, Vente, No. 784; Guillouard, „Nente, II, No. 786; Alexan- “dresco, VIII, partea II, p. 546). 
„27, Potrivit dispoziţiunilor art. 1690 e. -civ. în, (1395 e. civ. rom.) notificarea ce- “Slunii poate fi înlocuită prin acceptarea de- bitorului cedai într'un act autentic distinct e actul de cesiune şi acceptarea debitoru- lui cedat poate fi cuprinsă şi în actul au- “tentic care constată cesiunea creanţei. (Dal. loz, Rep. Vente, No. 1775: Suppl.. Vente, No. 767; Alexandresco, VIII, partea II, p. '516, 517), 
„28. Acceptarea autentică poate rezulta fie dintr'un act autentic, fie din o notifi- care de acceptare adresată de debitorul ce- -dat, prin portărei, cesionarului, (Dalloz, Rep. Suppl., Vente, No. 769; Huc, Cession, II, No. 344). 
29. In acceptarea sa, debitorul cedat nu poate prevedea un termen sau o condiţiune, însă are dreptul să facă rezerve asupra “consecințelor juridice ale cesiunii, (Dalloz, Rep. Suppl., Vente, No. 769). 

cceptarea nu este valabilă față de 
terii dacă este făcută întrun act sub sem- nătură privată, chiar cu dată certă, de- oarece legea cere în mod formal un aci au- tentic, (Duvergier, Vente, II, No. 216; Tro- Plong, Vente, [1, No. 901; Demante et Col- met de Santerre, VII, No. 136 bis, II[; Au- bry et. Rau, ed, 4-a, IV, $ 339 bis. text şi nota 10, p. 428; Dalloz, Râp., Suppl.. Vente, No. 767, 772; Laurent, XXIV, No. 48; Bau. „dry et Saignaţ, Vente, No, 775: Guillouard, Vente, II, No. 780; Planiol, II, No. 1627; Alexandresco, VIEI, partea ÎI, p. 517). - 
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31, Acceptarea făcută prin act sub sera- 
nătură privată nu e opozabilă terţilor, însă, 
e opozabilă debitorului cedat. (Duvergier, 
Vente, II. No. 216; Troploaeg, Vente, II, No. 
901; Mourlon, III, No. 684; Demante et Col. 
met de Santerre, VII, No. 156 bis, IV; Lau- 
rent, XXIV. No. 487; Huc, Cession, II, No. 
346; Baudry et Saignat, Vente, No. 776; 
Guillouard, Vente. II, No. 779, 780; Planiol, 
II, No. 1627; Alexandreseo, VIII, partea II, 
p. 512). 

32, Acceptarea auteniică este cerută nu 
numai față de terţ iar nu şi în raporturile 
debitorului cedat cu cedentul şi cesionarul. 
(Duranton, XVI, No. 49%; Duvergier, Venie, 
II, No. 216; Troplong, Vente, Il. No. 901. 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 bis, text şi . 
nota 9, p. 428; IDalloz, Rep., Vente, No. 1726; 
Suppl.. Vente, No. 773; Laurent, XXIV, No. 
487; Huc, Cession, IÎ, No. 346; Baudry ct 
Saignat, Vente, No. 776; Guillouard, Vente, 
II, No. 779). ” 

33. Acceptarea autentică a debitorului 
cedat este valabilă chiar dacă nu este cu- 
noscută de cedent şi de cesionar, deoarece 
nu este necesar ca ea să le fie notificată şi 
cunoştinţa cesiunii de către debitor o face 
opozabilă terţilor. (Huc, Cession. II, No, 
544; Baudry et Saignat, Vente, No. 780). 

4, Acceptarea autentică poate fi făcută 
de un mandatar al debitorului cedat, chiar cu procură neautentică. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Vente, No. 770). 

35. Cele două moduri prevăzute de art. 1690 c. civ. fr. (1395 e. civ. rom.) care fac opozabilă, cesiunea faţă de terţele persoane, 
adică notificarea şi acceptarea, sunt limi- 
tative. (Dalloz, Râp,, Vente, No. 1774; Suppl., Vente, No. 771; Baudry et Saignat 
Vente, No. 791; Guillouard, Vente, II, No. 
778; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 510). 

36. In regulă generală, cunoştinţa indi- 
recită a debitorului cedat despre cesiune, nu ajunge, pentru a i-o face opozabilă, de- 
oarece aceasstă cunoştinţă nu poate ţine lo- cul unei notificări. (Demante et Colmet de Santere, VII, No. 136 pis, V; Aubry et Raw, ed. 4-a, IV $ 359 bis, p. 428, 429; Dalloz, 
Râp., Vente, No. 1781; Suppl., Vente, No. 
776; Laurent, XXIV, No. 488; Huc, Cession, 
IL, No. 348 urm.; Baudry et Saignat, Vente, 
No. 792; Guillouard, Vente, II, No. 781). 

37. De asemenea, cunoştinţa indirectă a 
debitorului cedat despre cesiune, nu o poate 
face  opozabilă terţilor. (Dalloz, Rp. 
Vente, No. 1785). , i 

38. Cunoştinţa de către terţi a cesiunii, 
care nu a fost nici notificată, nici accep- 
tată, după o părere, nu face ca cesiunea să 
le fie opozabilă. (Mass€ et Verg€ sur Za- 
chariae, IV. $ 691, nota 10, p. 326; Troplong, 
Vente, II, No. 901). | _ , 

39. După a doua părere, dacă după o 
primă cesiune care nu a fost notificată 
nici acceptată, se face o nouă cesiune şi 
cel de al doilea cesionar cunoştea exi- 
stența primei cesiuni, această a doua cesi- 
une va fi anulată din cauza relei credințe 
a cesionarului. (Duvergier, Vente, II, No.



Art, 1393 

-209: "Marcadă, Art. 1689—1691, No. 1; Dal- 
loz, R€p., Vente, No. 1786). , 40. După a treia părere. cel de al doilea 
cesionar nu va putea invoca lipsa de no- tificare sau acceptare a primei cesiuni, de- 
cât atunci când va fi un concert fraudulos 
între el şi cedent pentru: a paraliza efectele 
primei cesiuni. (Baudry et Saignat, Venrc. 
No. 793). 
41, Până la notificarea sau acceptarea ce- 

siunii, creditorii cedentului chiar cei poster- 
ori cesiunii, pot popri în mâinile debitorului 
sumele datorate de acesta. (Duvergier, 
Vente, II. No. 199; Troplong, Vente, II, No. 
389; Aubry et Rau, ed. 4-a IV, $ 359 bis, 
nota. 53, 54, p. 435: Dalloz, Rp., Vente, No. 
1738: Suppl., Vente, No. 775; Laurent, 
XXIV, No. 517; Baudry et Saignat, Vente, 
No. 790, 796; Guillouard, Vente, II, No. 805, 
852; Alexandresco, VIII. partea II, p. 520). 

42, Cesiunea, pentru a fi opozabilă ter- 
telor persoane, trebueşte să fie notificală 
debițorului sau să fie acceptată de el prin- 
trun act autentic. (Dalloz, Rep., Vente, No. 
1727: Suppl., Vente, No. 719; Laurent, 
XXIV, Nb 482; Huc, Cession, 1. No. 305 
urm.: Baudry et Saignat, Vente. No. 707; 
Guillouard. YVente, II, No. 770; Alexan- 
dresco, VIII, partea, II, p. 505, 506). 

43. Dacă după cesiune şi înainte de no- 
tificare sau acceptarea ei, creditorii ceden- 
tului fac popriri asupra sumei datorite de 
debitor şi posterior acestor popriri şi îna- 
inte de validarea lor, cesionarul notifică 
ceșiunea,. el dobândeşte drepturi egale cu 
creditorii popritori şi suma se va împărți 
între cesionar şi creditorii popritori pro- 
porțional cu creanțele lor. (Duvergier, 
Vente, II, No. 200; Troplong, Vente, II, No. 
926; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 139 bis, IX; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 559 bis, nota 18, p. 450, nota 41, p. 455; Dalloz, Rep.. Vente, No. 1759; Suppl, Vente, No, 733; Laurent, XXIV, No, 495, 525; Huc, Cession. II, No. 586 urm.; Baudry, et Saignat, Vente, No. 79; Guillouard, 
Vente, II. Ne. 787, 854; Comp.: Alexan- dresco, VIII, pariea II, p. 520). 
44. Cesiunea, chiar notificată, poate fi anulată când a fost făcută în frauda drep- turilor creditorilor cedentului. (Dalloz, Rep., Vente, No, 1810). - 
45. In- art. -1690 e. civ. -fr. (1393 e. civ. rom.) prin terți se înțeleg toţi acei intere- saţi. în afară de cedent şi cesionar sau. re- prezentanţii lor cu titlu universal. (Du- vergier, Vente, II, No. 190; iDalloz. Rp. Vente, No. 1734, 1735; Suppl. Vente, No. 726; Laurent, XXIV, No. 502; Guillouar, 

Vente, II, No. 771 urm,; Alexândresco, VIII. partea II, p. 505 nota 5; Comp.: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 bis. text şi nota 5, p. 497). 
_46. Asifel prin terţi se înțelege în pri- mul rând, debitorul cedat. (Duvergier, Vente, II, No. 19; Aubry et Rau, ed. 4a, IV, $ 359 bis, p; 427: Dalloz, Rep., Venie, No. 1754; Laurent, XXIV, No. 503; Baudry et Saignat, Vente, No. 788, 789; Guillouard, 
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Vente, II, No. 772; Alexadresco, VIII, par- 
iea II, p. 505, nota 5). , . 

4'7. De asemenea, suni terţi succesorii 
cu titlu particular. (Dalloz. Râp., Vente, 
No. 1755), . Ă 

48. Creditorii de orice fel ai cedentuiui, 
anteriori sau posteriori cesiunii, sunt de 
asemenea, terţi. (Duvergier, Vente, II. No. 
190; Aubry et Rau, cd. 4-a, IV, $ 559 bis, 
text şi nota 4, p. 47; Dalloz. Rcp., Suppl. 
Vente, No. 726; Laurent. XXIV, No. 506; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 79%: Gu 
illouard, Vente, II. No. 772; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 505, nota 3). , 

49. Ficcare cesionar în raport cu alţi 
cesionari ai aceleiaşi creanţe, este de use- 
menea. un terț. (Aubry et Rau, cd. t-a IV, 
$ 559 bis, p. 427; Baudry et Saignat. Vente. 
No. 790; Alexandresco, VIII. partea II, p. 
505. nota 3). , 

50. Astfel, dacă aceeaşi creanță a fost 
cesionară de acelaşi cedent, la doi cesionani 
succesivi, va fi preferat acela care va [i 
notificat cel mai întâi cesiunea. debitorului 
cedat. (Duvergier, Vente, II. No. 107: 'Tro- 
plong, Vente, II, No. 888; Aubrv ct Rau. 
ed. 4-a, IV, $ 359 bis. text şi nota 31, p. 455; 
Dalloz, Râp.. Vente. No. 174: uppl., 
Vente. No. 742: Laurent, XXIV. No. 504, 
514, 515; Huc, Cession. II. No. 581: Baudrw 
et Saignat. Vente, No. 855: Guillouarid, 
Vente, II No. 804: Alexandresco. VIII, 
partea II. p. 505, nota 5). 

51. Această soluţiune are loc. chiar, dacă 
cesionarul care a notificat debitorului pos- 
terior cesiuuea ar fi fost pus în posesia 
titlului de creanţă, deoarece în această ma- 
terie nu-şi găsese aplicaţiunea dispoziţiile 
art. 1141 c. civ. fr. (972 e. civ. rom.) dela 
predarea lucrurilor mobile. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 359 bis, nota 21, p. 451; Dalloz. 
Rep... Vente, No. 1747; Suppl.. Vente, No. 
746; Laurent, XXIV, No. 504: Huc. Cession. 
IL, No. 383; Guillouard, Vente. II, No. 789). 

52. În cazul când au fost făcute în ace- 
eaşi zi două notificări şi s'a arătat ora la 
care a fost făcută fiecare, va fi preferată 
acea care a fost făcută întâi. (Duranton. 
XVI, No. 505; Duvergier, Vente. I[. No. 187: Troplong. Vente, II, No. 903: Aubry et Rau, ed. 4-a 1V, $ 359 bis, texi şi noia 19 p. 431; Dalloz, Râp., Vente. No. 1760: Suppl.. Vente. No. 755: Laurent, XXIV. No. 504: Huc. Cession, II, No. 582, 405; Baudry ct Saignat, Vente. No. 853: Guillouară, Vente, II, No. 78; Alexandresco, VIII. partea II, p. 518). 
„93. Dacă nu sa arătat ora fiecărei noti- ficări, după o părere, părțile vor putea do- vedi cu martori care dintre notificări a fost făcută mai înainte. (Dalloz, Rep.. Venie, No. 1761, 1765; Suppl,, Vente. No. 255; Lau. rent, XXIV, No. 504 Gnillouard. Venie, II, No. 788), 
54. In această părere însă, dacă valoa- tea e mai mare de 150 fr. nu se admite proba cu martori. (Laurent, XXIV. No. 504 Guillouard, Vente, II. No. 788). 

55. După altă părere, în cazul când nu: 
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se arată ora fiecărei notificări, nu se poate 
dovedi aceasta cu. martori.  (Duvergier, 
Vente, II, No. 188; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 559 bis, text şi nota 20, p. 431; Ale- 
xandresco, VIII, partea IL. p. 519). 

56. Cesionarul nu poate avea drepturi 
mai mari decât cedentul creanţei. (Dalloz, 
Rep., Vente, No. 1815). 

57. In baza principiului că cesionarul 
nu poate avea drepturi mai întinse decât 
cedentul, rezultă că pot fi opuse cesiona- 
rului, toate excepțiunile care puteau fi o- 
puse  cedentului. (Dalloz, Râp.. Suppl., 
Vente, No. 799). 

58, Astfel, pot fi opuse cesionarului, nu- 
lităţile contractului care a fosti cedat, cau- 
zele de rezoluțiune ale acestui contract, 
cauzele de stingere ale acestui contraci, ex- 
cepţiunile care tind să micşoreze creanţa 
cedată, autoritatea de lucru judecat dobân- 
dită înainte de notificarea cesiunii de de- 
bitorul cedat contra cedentului. iransacţia 

DESPRE VINDERI Atr. 1394— 1395 

operată asupra creanţei, compensaţia le- 
gală operată asupra creanței, înaințe de 
notificarea cesiunii. (Dalloz, Râp., Vente, 
No. 1825, 1826; Suppl., Vente, No. 741. 800, 
801, 802; Huc. Cession, II, No. 276). 

59.. Confuziunea nu este opozabilă ce- 
sionarului deşi acesta a notificat cesiunea 
după ce debitorul cedat a moştenit pe ce- 
dent. (Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 
741: Huc, Cession, II, No. 378). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

]. Cesionarul unei creanţe nu poate, con- 
form art. 1595 cod. civ,. să opue dreptul 
său unei a treia persoane, decât după cea 
notificat cesiunea debitorului. (Cas. Î, 1562 
12 lunie 1925, Curier Judiciar 34/1925, 
Pană. Rom. 1925, III, 145, Pand. Rom. 1926, 

226). i 

Art. 1994. — Cu toate acestea, verice act sau hotărîre care 
constată o cesiune sau o chitanţă de chirie sau arendă pe doi 
ani viitori, va trebui să fie transcris pe registrele oficiului ipotecar *). 
(Civ. 1393, 1801 urm.; Pr. civ. 424, 516, 566, 722, 724; C: com. 
193, 441) 

Doctrină. 

1, Art. 1594 ce. civ. rom. este luat din 
Art. 2 $ 5 din legea franceză asupra tran- 
scripției în materie ipotecară din 25 Martie 
1855. (Alexandresco, VIII, partea II, p. 505, 
texi şi nota 1). . 

2. Potrivit dispoziţiilor art. 1594 c. civ. 
rom. dacă cesiunea este privitoare la 
o chirie sau o arendă pe un termen mai : 
xaare de doi ani. ea va trebui, pe lângă în- 

deplinirea formalităţilor prevăzute de art. 
1393 ce. civ, rom,, să fie transerisă, în pri- 
vinţa terţilor, în registrele tribunalului. si- 
tuaţiei imobilelor.  (Alexandresco, VIII, 
partea ÎI, 'p. 508). 

Cu toate că art. 1594 c. civ. rom. nu 
vorbeşte decât de cesiunea de chirie sau 
arendă, această soluţie îşi găsește aplica- 
țiunea şi la cesiunile creanţelor privilegiate 
sau ipotecare. (Alexandresco, VIII, partea 
HI, p. 508; Nacu, III, p. 292). 

Art. 1395. — Dacă mai înainte de notificarea cesiunii fă- 
cută de cedent sau de cesionar debitorului, acesta plătise ce- 
dentului, liberarea sa va îi valabilă. (Civ. 1097, 1149, 1393; Civ. 
Fr. 1691). 

, „Zezi. fr. Art. 1691. — Si, avant que le cdant ou le cessionnaire eât 
signifi6 le transport an dhiteur, celui-ci avait pay le 'cădant, il 'sera vala- 
blement libâr€. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

  

Acceptare 6—13, Ipotecă 7, 
Cesiune 1 urm, otificare 1 urm, 
Chitanţă 4, Novaţiune 3. 
Compensaţie 3, Obligaţie 2. 
Conservare 6—41. Piată 1—3; 
“Constrângere 5. Prescripţie 7. 
Dare în plată 3, Probă 4, 
Dată certă 4. Profit 8, 
„Dovadă 4. * Stingere 3, 
Executare silită 12, 13, 

  

Urmărire silită 12, 13, 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1691 c. 
civ. fr. (1595 c c. rom.), până la notifica- 
rea cesiunii plăţile făcute de debitorul 
cedat în mânele cedentului sunt valabile 
şi opozabile' cesionarului. (Dalloz, Rep., 
Suppl., Vente, No. 720; Alexandresco, V[il. 
partea II, p. 521). ” 

2. Până la notificarea cesiunii, debitorul 

1) A se vedeă notele de sub textul art. 1295 şi 1369, Acest articol, ca şi acele precedente, sunt luate din legea franceză asupra transcripțiunilor din 23 Martie 1855, 
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oate forţa pe creditor să primească plata 
Hatoriei. le Poe Rep.. Vente, No. 1730; 
Suppl., Vente, No. 736). , 

3. Inainte de notificare. orice act care 
are de efect stingerea datoriei se poate în- 
deplini. Astfel, se poate face valabil o dare 
în plată, o novaţiune, o compensație, etc. 
(Dalloz, R€p.. Vente, No. 1743, 1744; Suppl., 
Vente, No. 736, 741). , 

4. Pentru ca debitorul să poată dovedi 
că plata datoriei a avut loc înainte de no- 
tificarea  cesiunii, va irebui să producă ce- 
sionarului o chitanţă  liberatorie cu data 
anterioară notificării, fără să tie nevoie ca 
ea să fi dobândit data certă, dacă bine în- 
teles nu există bănuială că chitanța a fost 
dată posterior notificării. (Dalloz, Rep 
Suppl., Vente, No. 780; Alexandresco, VI J, 
partea II, p. 521). 

5. Până la notificarea cesiunii, cedentul 
poate constrânge pe debitor să-i plătească 
datoria. (Dalloz, R€p., Vente, 0. 1729; 
Alexandreseo, VIII, partea IÎ, p. 521). 

6. Până la notificarea sau acceptarea ce- 
siunii, cedentul poate face toate actele de 
conservare asupra creanţei cedate. (Duver- 
gier, Vente, Il, No. 204; Troplong, Vente, 
II, No. 887; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
559 bis, text şi nota 40, p. 434; Maread, 
Art. 1690, No. 2; Dalloz, Rep., Vente, No. 
1732; Suppl., Vente, No. 721; Laurent, 
XXIV, No. 525; Huc, Cession, II, No. 425; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 852; Gu- 
illouard, Vente, II, No. 810; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 521), 

7; Astfel, cedentul poate să întrerupă 
prescripția, să ia sau să reînoiască inscrip- 
tia ipotecară care garantează plata cre- anţei cedate. (Troplong, Vente, II, No. 887; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 559, bis, text şi noia 40, p. 454; Dalloz, Rep, Vente, No. 
1752; Suppl., Venie, No. 721; Huc, Cession, 

DESPRE VINDERI Codul civil 

II, No. 425; Baudry ct Saignat, Vente, No. 
852; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, 

„ 521). 

P 3. Mere făcute astfel de cedent vor pro- 
fita cesionarului. (Dalloz, Rp., Suppl, 
Vente, No. 721). 

9. Până la notificarea sau accepiarea ce- 
siunii, după o părere, cesionarul nu are 
dreptul să facă acte conservatoare, ci a- 
cest drept apartine numai cedentului. (La- 
urent, XXIV, No. 518. 519, 520; Huc, 
Cession, Il. No. 421). 

10. După altă părere, cesionarul are 
dreptul să facă acte conservatoare, ca şi 
creditorul sub condiţiune suspensivă, de- 
oarece faţă de cedent, cesionarul bencfi- 
ciază de obiectul cesiunii. (Demante et Col- 
met de Santerre. VII, No. 157 bis, IV; 
Aubry et Rau. ed 4-a. IV, 8 339 bis, nota 55, p. 455; Baudry et Saignat. Vente, No. 
851; Guillouard, Vente, I[Î. No. 806; Alc- 
xandresco, VIII, partea II, p. 522). 

11. După a treia părere, cesionarul are 
"dreptul să facă acte de conservare, deoa- 
rece echitatea o cere. (Duvergier, Vente. II. 
No. 204; Troplong, Vente, II, No. 894; Mass€ et Verg€ sur Zachariae. IV, $ 691, p. 527: Maread&, Art. 1689-1691, No. 2: Dal- loz, Râp.. Vente, No. 1733; Suppl.. Vente, 
No, 722), 

12. Cesionarul, după o părere, poate 
chiar înainte de notificarea sau acceptarea 
cesiunii, să facă acte de urmărire. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 559 bis. nota 38. p. 454; Guillouard, Vente, II, No. 808; Alexan- dresco, VIII. partea II, p. 522). 

13. După altă părere. cesionarul nepu- 
tând să facă nici acte de conservare. cu atât mai mult nu poate face nici acte de urmărire, înainte de notificarea sau aecep- 
tarea cesiunii. (Laurent, XXIV, No. 521), 

Art. 1396. — Vinderea sau cesiunea unei creanţe cuprinde accesoriile creanței, precum cauțiunea, privilegiul şi ipoteca. (Civ. 903, 1106 urm,, 1318, 1325, 1652 urm., 1718 urm, 1744; Civ. Fr. 1692). 

Tezt. Jr. Art. 1692. — La vente ou cession d'une crâan 
T 

ţ es ce comprend les accessoires de la crtance, tels que caution, privilăge et hypothă que. 
Bibliografie (continuare). | 

IONESCU STELIAN, Notă Sub Cas. IlI, 1225 din 1 Iulie 1925, Pand. Rom, 1926, 1, 216, 

Doctrină, 

„]. Potrivit dispoziţiunilor art. 16% e, civ. În. (1596 ce. c. xom.) cesiunea creanţei, cuprinde în ea toate accesoriile şi garan- țiile sale. (Aubry et: Rau, ed. 4-a IV, $ 559 bis, nota 45, p: 458; Dalloz, Râp., Vente, ' No. 1834; Suppl., Vente. No 808; Laurent, XXIV, No. 532; Huc. Cessig urm-: Guillouard, Vente, II, "No. 815; A- lexandresco, VIII, partea II, p. 540). 

uc. Cession, II, No. 437 - 

2, Astfel, cesiunea unei creanţe ipoie- care, face ca cesionarul să profite de in- scripția ipotecară luată de cedent, fără să 

ților. (Dalloz, R€p.. Privilăves et h t- ques, No. 1497; Vente, No. des) Ypothe 3. Ca accesorii ale creanței cuprinse în cesiune, trebuese considerate toate mijloa- cele de „executare care apartlineau cedențu- lui în virtutea legii sau a convențiunii. (Du- 
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ranton, XVI. No. 509; Duvergier, Vente, II, 
No. 218; Troplong, Vente, II, No. 924; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 559, bis text şi 
nota 45 p. 458: Dalloz, Râp., Vente. No. 
1715, 1855; Laurent, XXIV, No. 532; Gu- 
ilouard, Vente, II, No. 813; Alexandresco, 
VIII, partea ÎI, p. 542). 

4. Cesiunea, după o părere, nu cu- 
prinde acţiunile în nulitate, în rezoluţiune 
sau în resciziune, dacă nu au fost cedate 
în mod expres. (Laurent, XXIV, No. 555). 

5. După a doua părere. trebueşte de fă- 
cui o distincţiune: dacă vânzătorul unui 
imobil a cedat pur şi simplu creanța sa 
contra cumpărătorului, cesionarul poate 
exercita numai acțiunile care au de scop 
plata iar nu şi cele care au de obiect anu- 
larea vânzării; dacă însă vânzătorul a 
cedat în termeni generali toate drepturile 
şi acţiunile contra cumpărătorului fără 
nicio specificaţie şi fără nicio restricţie, 
cesiunea va cuprinde şi acţiunile în nu- 
litate, în resciziune şi rezoluţiune, afară 
dacă rezultă din împrejurări intenţia con- 
trară a părţilor contractante. (Duvergier, 
Vente, ]], No. 222; Troplong, Vente, II, No. 
916; Mass€ et Verg sur Zachariae, IV, $ 
691. nota 20, p. 530; Marcad, Art, 169; 
Neo. 2; Dalloz, Râp.. Vente, No. 1717, 1718). 

VINDERI Art, 1397 

6. După a treia părere, cesionarul nu are 
dreptul la acţiunile în nulitate şi rescizi- 
une, însă are dreptul la acțiunea în rezo- 
luţiune, deoarece această ultimă acţiune 
formează un mijloc de realizare a dreptu- 
rilor sale. (Demante et Colmet de Santerre, 
VII, No. 158 bis, î; Aubry et Rau, ed, 4-a, 
IV, S 359 bis, text şi nota 49, p. 439; Huc, 
Cession, II, No. 449; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 812; Guillouard, Vente, II, No. 
819; Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, 
p. 542, 545). 

7. Facultatea de răscumpărare nu trece 
de drept la cesionar, afară de clauză spe- 
cială. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 559 
bis, text şi nota 49, p. 4539; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 812; Guillouard, Vente, 
II, No. 820; Alexandresco, VIII, partea II, 
p. 545; Nacu, III, p. 286). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Când un act de vânzare este cesionat 
iar obiectul cesiunei il formează drepturile 
şi garanţiile pe care le avea cedentul. este 
lămurit că şi cesionarul are acele drepturi 
şi garanţii. (C. Apel Bucureşti s, III, 159 
din 19 Mai 1926, Curier Jud. 42/1926). 

Art. 18391. — Vânzătorul sau cedentul unei creanţe nu răs- 
punde de solvabilitatea debitorului, decât dacă sa îndatorat 
anume la aceasta şi numai până la suma prețului de dânsul 
primit. (Civ. 789, 1398; Civ. Fr. 1694). 

Tezt. fn. Art. 1694. — Il ne râpond de la solvabilite du debiteur que 
lorsquiil s'y est engagă, et jusquă coneurrence seulement du prix qu'il a retire 
de la ertance. 

Bibliografie (continuare). 

JORESCU STELIAN, Notă Sub Cas. ll, 1225 din 1 Julie 1925, Pand, "Rom. 1926, 1, 216. 

Doctrină. 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1694 e. civ. 
În. (1597 e, civ. rom.) garanția cedentului 
de solvabilitatea debitorului cedat irebu- 
eşte să rezulie din o convenţiune formală. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Vente, No. 828; Gu- 
illouard, Vente, Il, No. 842; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 530). 

2. Dacă însă la facerea contractului de 
cesiune cedentul cunoaştea insolvabilitatea 
debitorului, reaua sa credinţă îl obligă după 
o părere, să garanteze pe cesionar, cu .toate 
că nu sa stipulat o clauză formală de ga- 

"Tanție a solvabilităţii debitorului, '(Dalioz, 
Rep Vente, No. 1905; Suppl.. Vente, No. 

_3,, După altă părere, pențru ca cedentul 
să fie obligat la garanţie în acest caz, tre- 
bueşțe să existe din partea sa dol şi să fi 
întrebuințat manopere frauduloase pentru 
a ascunde: inșelvabilitațea : debitorului. 

(Laurent, XXIV, No. 554; Baudry et Saig- 
nat, Vente, No. 829; Guillouard, Vente, II, 
No. 837; Alexandresco, VIII, pariea II, p. 
551, noia 2). . , 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 1694 e. civ. 
fr. (1397 c. civ. rom.) când cedentul s'a o- 
bligat la garanţie pentru solvabilitatea de- 
bitorului, el nu răspunde decât până la 
concurența prețului ce L-a primit. (Dalloz, 
Rep., Vente, No. 1906; Suppl., Vente, No. 
838; Alexandresco, VIII, partea II, p. 554). 

5. Cu toate că potrivit art. 1694 e civ, 
fr. (1397 ce. civ. rom.) cedentul răspunde 
numai până la concurenţa preţului ce a 
primit, totuşi el se poate obliga formal ca 
în caz: de insolvabilitate a debitorului, să 
răspundă şi 'să întoarcă cesionarului va- 
loarea nominală a  creanţei. (Duranton, 
XVI,.No. 515; Laurent, XĂIV,.No. 559; 
Baudry„et Saienaţ, _Vente,. No. 8536; Gu- 
illouard. Vente, II. No. 839; Contra: De- 
mante et Colmet de -Santerre, VII. No. 140 
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bis, £ II; Planiol, LI. No. 1635; Comp. 
Alexandresco, VIII, partea II. p. 532), 

6. Dispoziţiunile art. 1694 c civ. fr. 
(1597 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
la cesiunea creanţelor comerciale făcută în 
forma ordinară.  (Dalloz, Râp.. Suppl. 

DESPRE VINDERI Codul civil 

te No. 828; Laureni. XNIV., No. 557; 
Menes No. _ 254: Cession. IL, No, 558; 
Baudry ct Saignat, Vente, No. 84; Gu- 
illouard. Vente. II. No. 840: Alexandresco. 
VIII, partea II. p. 551). 

Art. 1898. — Când a primit asupră-și răspunderea pentru 
solvabilitatea debitorului, această îndatorire se înțelege contractată 
numai în ceea ce priveşte solvabilitatea actuală a debitorului, nu 
şi cea viitoare, afară de cazul când se stipulează anume contrariul. 
(Civ. 1133, 1397; Civ. Fr. 1695). 

Tezi. fr. Art. 1695. — Lorsquil a promis la garantie de la solvabilite 
du d6biteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilite actuelle, ct ne . . Li 1 s'Etend pas au temps ă, venin, si le cedant ne l'a expressement stipulc. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Notificare 17. . 
Plată 5, 6, 9, 17. 
Prescripţie 16. 
Promisiune 3, 9. 
Solvabilitate 1 urm. 
Sovabilitate actuală 1,3, 

Acceptare 17. , , 
Beneticiu de discuţiune 

5, 6. N 
Cesiune 1 urm, 
Cesiune succesorală 10, 11, 
Condiţiune 7. 
Conservare 6. 4—7, 13, | 
Culpă 15. Solvabilitate viitoare 1,5, E.xigibilitate 12 —14, 16. 6, 8, 12—15. 
Fidejusiune 12, 13, Somaţie, 6, 9. Garantie 1 urm.. Termen 7, 14. Garanţie de fapt 4. Terţi 17. 
Intenţie 2, Tulburare 4, 

Doctrină, . 

1. Potrivit dispozițiunilor art, 1695 c. civ. fr. (1398 e. civ. rom.) când cedentul a garantat expres în mod formal solvabi- litatea debitorului, această garanţie se în- țelege contractată numai pentru solvabili- tatea actuală a debitorului iar pentru, sol- vabilitatea viitoare nu va fi garant decât dacă sa prevăzut o stipulaţie expresă. (Dalloz, R€p., Vente,. No. 1888; Suppl., Vente, No. 88; Alexandrescu, VIII, partea II, p. 552), 
2. Când s'a prevăzut clauza de cesiune cu garanţie după o părere, această clauză este de pur stil şi nu adaugă nimic la obli- gația legală a cedentului. dacă nu se sta- bileşte în această privință o intenţie pre- cisă a părţilor contractante. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 539, bis, text şi nota 70, p. 445: Laurent XXIV, No. 555; Huc, Ces- sion, II, No. 520, 521: Baudry et Saignat, dente No. 830: Guillouard, Vente. II. No. 9). 

3. După altă părere, clauza de cesiune cu garanție, va fi înțeleasă că o garanţie a solvabilității actuale a debitorului, iar nu numai ca o promisiune de garanţie a dreptului cedentului în momentul cesiunii. (Duvergier, Vente; II, No. 272; Troplong, Vente, II, No. 958; Dalloz, R$p,, Vente. No. 889; Suppl., Vente, No. 829; Alexandresco, VIII. partea II, p. 535, nota 1), „ Dacă s'a prevăzut garanția de fapt 

„gier, Vente, II, No. 280, 285; T 

sau garanţia de toate turburările sau în- 
piedecările de orice fel, această clauză va 
li întelează că cedentul garantează solva- 
Dilitatea actuală a debitorului. (Duvergier, 
Vente. II, No. 272; Troplong. Vente. II. No. 
958: Demante et Colmet de Santerre. VII. 
No. î41 bis. |; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV. 
$ 559 bis. text şi nota 7. D. 444: Dalloz, 
Re€p.. Vente. No. 1889: Suppl.. Vente, No. 
830: Laurent. XXIV. No, 556: Iluc. Cession, 
II. No, 522, 525. 524; Guillouard. Vente, II, 
No. 845: Alexandresco. VIII. partea II. p. 
533; Comp. Contra: Baudry et Saignat. 
Vente. No. 854). 

Ş. Dacă cedentul prevede clauza că va plăti el dacă nu plăteşte debitorul, această 
clauză, trebueşte înțeleasă că e] garantează solvabilitatea actuală şi cea viitoare a debi- torului, însă cedatul va plăti numai după discuţiunea bunurilor acestuia.  (Dalloz. Rep.. Vente, No. 1809. Huc._ Cession, II. No. 536; Baudrv et Saignat. Vente. II. No. 855; Comp: Alexandresco. VIII. partea II. p. 534). 

6. Dacă se prevede clauza "că cedentul se obligă a plăti pentru debitor după o simplă somaţie ce i s'ar adresa acestuia. cedentul se constitue debitorul personal al cesionarului. Această clauză este mai în- tinsă decât garanţia solvabilităţii prezente şi viitoare a debitului şi cesionarul nu este obligat să discute bunurile debitorului, nici să ia măsuri conservatoare în scopul de a împiedeca insolvabilitatea acestuia. (Duver. : roplong. Vente, IL, No. 944; Aubry et Rau ed. 4-a, IV. Ş 559 bis, text şi nota 74. p. 444: Dalloz, Rep., Vente, No. 1903: Suppl.. Vente. No. 835; Laurent, XXIV, No. 562; Huc, Cession, II. No. 555 urm, : Baudry et i Vente, No. 853; Guillouard, 
850; Planiol, ŢI, No. 1634; VIII, partea II, p. 534). 

7. Dacă cedentul garantează solvabilita- tea debitorului unei creanţe cu termen sau sub condițiune, se va înțelege că se ga- rantează solvabilitatea actuală “a debitoru- solvabilitatea sa în momentul 
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scadenței datoriei sau 
țiunei. (Dalloz. Rp, Veute, No, 1900; 

Suppl., Vente, No. 852; Huc, Cession. 1, 

No. 531: Contra: Duranton, XVI, No. 516; 

Comp.: Alexandresco, VIII, partea II, p. 

534). 
8. In cazul când cedentul a garantat sol- 

vabilitatea viitoare a debitorului cedai, el va 
fi obligat să restitue numai prețul cesiunii, 

(Duvergier. Vente, II, No. 282; Tropiong, 

Vente, Îl. No. 948; Aubry et Rau, ed. 4-a. 

TV, $ 559 bis, p. 444; IDalloz Rep.. Vente, 

No. 1909: Baudry et Saignat, Vente, No. 

834: Guillouard. Vente, II, No. 846). 
9. In cazul când cedentul a promis să 

plătească el însuşi dacă nu plăteşte debito- 

rul după o simplă somaţie, el va fi obligat 

să plătească totalul valorii nominale a cre- 

anjei. deoarece sa obligat personal. (Du- 

vergier, Vente, II, No. 285; Troplong, Vente, 

TI; No. 949; 'Dalloz, Râp., Vente, No. 1911; 
Suppl.. Vente, No. 858; Huc, Cession, II, 
BEI 549: Baudry et Saignat, Vente, No. 
55). 
10. In cazul când o creanţă a fost ce- 

dată. succesiv cu garanție de solvabilitate. 
cu preţuri diferite, cel din urmă cesionar, 
după o părere, va avea dreptul să ceară 

restituirea prețului cel mai mare al diferi- 

telor cesiuni. (Dalloz, Râp., Suppl.. Vente, 
No. 859: Huc. Cession, II, No. 550 urm.). 
„IL. După altă părere. în acest caz, ul- 

timul cesionar va avea drepiul să ceară 
prețul pe care l-a plătit, deoarece ei nu a 
fost evins decât de preţul său de cumpă- 
rare. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 355, nota 
28. p. 577: Laurent, XXIV, No. 259). 

12. In cazul când cedentul a garantat 
solvabilitatea viitoare a debitorului cedat, 
această garanţie, după o părere; nu înce- 
tează la epoca exigibilităţii ereanţei, ci du- 
rează şi după această dată, deoarece ea 
constitue o adevărată fidejusiune. (Tro- 
plong, Vente. II, No. 948; Daloz, Râp. 
Vente. No. 1909). 

13. După altă părere, în cazul când ce- 

Art. 1399. — Cel ce vinde 
deamănuntul obiectele întrânsa 
calitatea sa de moștenitor. 
Fr. 1696). 

VINDERI 

îndeplinirii condi- 

Art. 1399 

dentul garantează solvabiliiatea actuală şi 

viitoarea debitorului cedai. această garan- 

ție, care se deosebeşte de fidejusiune, nu 

există decât până la exigibilitatea creanţei 

şi cedentul va răspunde de însolvabilitatea 

debitorului numai dacă ea e existat în ziua 

scadenţei. (Duvergier, Vente, II. No. 279; 

Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 359 bis, text şi 

nota 76, p. 445; Laurent, XXIV, No. 565; 

Guillouard, Vente, IL. No. 845), 
14. In acest caz, dacă cesionarul a pre- 

lungit. termenul scadenței, cedentul ni ma! 

poate fi obligai la garantarea solvabilităţii 

debitorului la scadența nouă acordată. 

(Duvergier, Vente, Il. No. 279; Troplong, 

Vente, Îl, No. 942; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

TV, $ 359 bis text şi nota 76, p. 445; Dalloz, 

Râp.. Vente, No. 1901; Laurent: XXIV, No. 

565; Baudry et Saignat, Vente, No. 837). 

15. Obligaţia de gatanţie a cedentului 

încetează când insolvabilitatea debitorului 

provine din faptul cesionarului, chiar dacă 

cedentul a garantat solvabilitatea viitoare 

a debitorului cedat. (Duvergier, Vente, Îl, 

No. 275; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV. $ 

359 bis, text şi nota 75, p. 444: Dalloz, Rep. 

Vente, No. 189, 1902; Suppl» Vente, No. 

831; Huc, Cession, Il, No. 546; Baudry et 

Saignat, Vente, No. 838; Gouillouard, Vente, 

IL, No. 851). , 
16. Dreptul de garanţie al cesionarului 

este pierdut prin prescripția de treizeci ani 

cu începere dela data exigibilităţii crean- 

ței, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 559 bis, 

text şi nota 77, p. 445; Dalloz, Rep. Suppl., 

Vente, No. 845; Huc, Cession, II, No. 561). 

17. In cazul când cedentul a plătit în 

locul debitorului cedat” insolvabil, are loc 

o adevărată retrocedare a creanţei care 

pentru a puiea fi valorificată contra debi- 

torului şi a fi opozabilă terţilor» trebueşte 

__notificată potrivit dispozițiilor art. 1690 e. 

civ. fr, (1395 ce. civ. rom.) sau acceptată de 

debitor printrun act autentic. (Dalloz, - 

Râp.. Suppl.. Vente. No. 847; Huc, Cession, 

TI, No. 545). 

o moştenire, fără a specifica cu 

cuprinse, nu răspunde decât de 
(Civ. 691, 1392, 1400 urm.; Civ. 

Text. Jr. Art. 1696. — Celui qui vend une hârâdits sans en spâeifier en 
dâtail les objets, n'est tenu de garantir que sa qualit€ d'heritier. 

Bibliografie (continuare). 

COsTANTINESCU JAC. N., De spre succesiuni, p. 8 urm. 

INDEX -ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 16, , Calitat 
Acţiune indirectă 29,. . atatea) 51 34, 88 
Anulare 32, 40, Cesiune 1 urm. 
Apreciere suverană 6, 22, Cheltueli 40, 
Beneficiu de inventar 20, | Contract aleatoriu 3, 24. 

21. Creanţe 16—49, 

N 

Daune 3; 3%, 40.. 3, Imobile 2, 6.12, 13, 19. 
Drepturi incorporale 16— Intenţie 6. 

19 Legate 27. 33, 
Drepturi succesorale î, 6. ; Lucruri mobile 2, 6,8, 12, 
Efecte 12. | 14, 15, 19, 37. 
Executare silită 28, 29. 
Fapte personale 38. 
Forme speciale 10. 
Garanţie 30, 31, 33, 35—29. 

Minor emancipat 8, 
- Moștenitor ab intestat 7, 
Notificare 17, 18, 19. 
Naulitate 32, 40. 
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Art. 1399 

Succesiune 1 urm. _ 
Succesiune deschisă 5, 39, 

40. 
Teri 1, 13, 14, 17—19, 
Testament 73 
Transcripţie 13, 
Urmărire silită 28, 29, 
Vânzare î urm. 

Plata datoriilor 27, 
Predare 15; 
Preţ 26, 32, 36, 39, 40. 
Pretenţie 2, 3, 6, 34, 
Rea credinţă 3, 
Renunţare 11, 22—25, 
Restituire 3, 36, 39, 40, 
Sareine 27, 28. 

Doctrină, 

1. O vânzare de drepturi succesorale 
poate fi făcută sau de un comoșştenitor că- 
tre comoştenitorul său, sau de un moşte- 
nitor către. un terț. În art. 1696 c. civ. fr. 
(1599 c. civ. rom.) legiuitorul se ocupă mai 
ales de cazul din urmă. (Dalloz, Rp. 
Vente, No. 1918; Alexandresco, VIII, par- tea II, p. 559 urm), 

2, O persoană care se crede că are drep- tul la o succesiune poate vinde sau bunu- rile mobile şi imobile cuprinse în succesi- une, specificându-le cu deamănuntul sau pretenţiile sale la succesiune pe care ur- mează să şi le valorifice cumpărătorul pe riscul său. (Duranton, XVI, No. 520; Tro- plong. Vente, II, No. 957; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, & 559 ter, text şi nota 1, p. 47; Dalloz, Rep., Vente. No. 1920; Laurent, XXIV, No. 565; Baudry et Saignat, Vente. No. 864; Guillouard, Vente. II, No. 860, 861, 862: Comp: Alexandreseo, VIII, partea II, p. 559 urm.). 
3, Art, 1696 e. civ. fr, (1399 c. civ, rom.) nu prevede această convențiune care are un Caracter aleatoriu, ce este valabilă şi nu dă loc la garanţie, afară de cazul când vânzătorul a fost de rea credinţă, ştiind că nu are drept la succesiune, când va trebui să restitue preţul şi chiar să plătească des- iri (Duvergier, Vente, II, No. 512; Troplong, Venite, II, No. 958; Aubry et Rau, . ed. 4-a, IV. $ 359 ter, text și notele 2, 3, p. 447; Dalloz, R&p, Vente. No. 1920; Bau. dry ei Saignat, Vente, No. 864; Guillouard, Vente, II. No. 860, 862; Comp: Alexan- dresco, VIII, partea II, p. 560, 561). 

4. Art. 1696—1698 c. civ. fr. (1599—1401 

(Baudry et Saignat, Vente, No, 862, 864; Guillouard, Vente, II, No. 860; Alexan- dresco, VIII, partea II, p. 556). 
-5, Pentru valabilitatea cesiunii unui drept Succesoral, trebueşte ca succesiunea să fie deschisă. (Dalloz, Rep, Vente, No. 1919; Baudry et Saignat,. Vente, No. 868; Gu. illouard, Vente, Îl, No. 860; Alexandresco, VIII, partea II, p. 558). 

6. Chestiunea de ă se şti dacă vânzarea este de drepturi succesorale, de pretenţiuni succesorale sau de bunuri succesorale, este e fapt ȘI se va rezolva după termenii con- 

. 7uma că a avut loc o cesiune de succesiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 ter, nota 1. p. 447; Dailoz, Rep, Suppl. Vente, No. 860; Laurent, XXIV. N, 565, 566; Baudry 
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et Saignat, Vente. No. 864; Guillouard, 
Vente. II, No. 863). 

7, Cesiunea drepturilor succesorale poate 
fi făcută de moştenitorul abintestat sau cel 
testamentar cu titlu universal sau cu titlu 
particular. (Dalloz. Râp., Vente, No. 1921), 

8. Minorul emancipat nu poate face ce- 
siunea drepturilor sale succesorale, chiar 
mobiliare. cu toate că poate dispune de bu- 
nurile sale mobile. (Dalloz, Rp, Vente. 
No. 1923). 

9. Cumpărarea drepturilor succesorale poate fi făcută de orice persoană capabilă 
să cumpere. (Dalloz. R6p. Vente, No. 1924). 

10. Pentru valabilitatea cesiunii de drep- turi succesorale, nu se cere o formă speci- ală. (Dalloz, R6p., Vente, No. 1925; Suppl, - “Vente, No. 849). 
1.  Cesiunea drepturilor succesorale se poate face între comoştenitori pe cale indirectă prin renunțarea unuia dintre ei în folosul unuia sau mai multor dintre îgaupstenitori, (Dalloz, Rep, Vente. No. 1925). 

12. Efectul cesiunii de drepturi succe- sorale este de a face ca proprietatea bu- nurilor mobile sau imobile care compun partea cedată din moştenire să fie tran- smisă cesionarului în virtutea însăşi a ce- siunii. (Demante et Colmet de  Santerre, VII, No. 14 bis, III, IV; Dalloz, Râp.. Suppl., Vente, No. 856; Guillouard, Vente, II, No. 86; Alexandresco, VIII, partea II. p. 564). 
„13. Când drepturile cedate sunt imobi- liare, cesiunea pentru a fi opozabilă terți- lor, trebueşte transcrisă.  (Dalloz, Rep. Suppl.. Vente, No, 856; Guillouard, Vente, II, No. 866; Alexandresco, VIII. partea I[, p. 570). : 
14. In ceea ce priveşte lucrurile mobile. corporale, după o părere, cesionarul devine imediat proprietarul lor, cu rezerva drep- turilor dobândite de terți posesori de bună credinţă. (Dalloz, Rp. Suppl., Vente, No. 856; Guillouard, Vente. II, No. 866; Alexan: dresco, VIII, partea TI, p. 569). 
5. După altă părere. proprietatea lu- cerurilor mobile succesorale se transmite nu- mai la data predării. (Laurent, XXIV, No, 8). 

16. Drepturile incorporale şi acţiunile moştenitorului, trec de plin drept la cesi. onar. în raporturile acestora cu cedentul. (Dalloz, Râp., Vente, No. 1958; Suppl, Vente, No. 857), 
17. Faţă de terți  cesiunea drepturilor succesorale incorporale cum ar fi creanţele, pentru a le fi opozabilă, după o părere, va trebui să fie notificattă. (Duvergier, Vente, II, No. 551; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 142 bis, III; Dalloz, Rep., Vente, No. 1959), 
18. După altă părere, cesiunea drepturi- lor incorporale care depind de o succesi- une, va fi opozabilă terţilor, fără :să fie nevoie să fie notificată, (Troplong,  Vente, IL No. 907; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 559, nota 24, p. 494; Laurent. XXIV, No, 
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478; Huc, Cession, I, No. 506; Guillouard, 
Vente, II, No. 761, 866; Planiol, II. No. 
oa: Alexandresco, VIII, partea II, p. 515, 

19, In ceea ce priveşte cesiunea bunurilor 
imobile şi mobile din succesiune, în afară de 
drepturile incorporale, va fi opozabilă ter- 
tilor fără să fie nevoie de notificare. (Du- 
vergier. Vente, II, No. 551; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, 8 559, text şi nota 24, p. 494; 
Dalloz, Râp.. Vente, No. 1959; Suppl., 
Venie, No. 857; Laurent, XXIV, No. 478; 
Baudry et Saignat, Vente. No. 905 urm.; 
Guillouard, Vente. II, No. 761). . 

20. Moştenitorul care a acceptat șucce- 
siunea sub beneficiu de inventar poațe 
cesiona drepturile sale succesorale, fără 
a fi decăzut din beneficiu de inven- 
tar. (Duranton. XVI, No, 528; Duver- 
gier,. Vente, II, No. 541; Demolombe, 
AV, No, 390; Troplong, Vente, II, No. 974; 
Marcad, Art, 1696 urm. No. 5; Dalloz, 
Râp., Vente, No. 1954: Suppl., Vente, No. 
850; Laurent, XXIV, No. 568; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 902; Guillouard, Vente, 
II, No. 866; Alexandresco, VIII, partea II, 
p. 568; Contra: Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 142 bis, V). 

21. Moştenitorul care a vândut dreptu- 
rile sale succesorale înainte de a fi făcut 
vreo declaraţie de acceptare, a devenit 
moştenitor pur şi simplu şi cesionarul ru 
poate accepta succesiunea sub beneficiul de 
inventar. (Duvergier, Vente, II, No. 541; 
Dalloz, Rep., Vente, No. 1954), 

22. Dacă după cesiunea drepturilor sue- 
cesorale, un al comoştenitor renunţă la 
succesiune. pentru a se şti dacă această 
renunțare profită cedentului sau cesiona:- 
rului se vor lua în consideraţie termenii ac- 
tului de cesiune şi împrejurările pe care 
le apreciază tribunalele în mod suveran. 
(Troplong, Vente, II, No. 972; Dalloz, R6p., 
Vente, No. 1955; Baudry et Saignat, Vente, No. 885; Guillouard, Vente, II, No. 872; Ale. xandresco, VIII, part. II, p. 575). 

23. In cazul când nu se poate deduce din termenii actului de cesiune nici din împre- 
jurări care a fost înienţiunea părților, după 
o părere, va profita de renunțare como- ştenitorul cedent iar nu cesionarul, (Duran- ton: XVI No, 524; Duvergier, Vente, II, No. 559: Troplong, Vente, II, No. 972, Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 14 bis, III; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 359 ter, text şi nota 10, p. 449; Dalloz, R€p., Vente, No. 1953: Suppl. Vente, No, 885; Guillouard, Vente, II, No. 872). 
24. După a două părere, în acest caz va profita de renunțare cesionarul, deoarece vânzarea drepturilor succesorale are un ca. racier aleatoriu. (Mass6 et. Verge sur Za- 'chariae, IV, $ 692, nota 12, p. 555; Marcade, Art. 1696, No, 3). 
25, După a treia părere, se va puiea toi- 

deauna decide, în acest caz, după termenii actului de cesiune şi după împrejurările în şare a fost: încheiat. (Laurent, XXIV. No. 
2), 
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26. Cesionarul este obligat să plătească 
prețul cesiunii. (Dalloz, Rep, Vente, No. 
1966; Suppl.. Vente, No. 858; Alexandresco, 
VIII, partea II p. 575). 

27. De asemenea, cesionarul trebueşte să 
plătească toate sarcinile de care este gre- 
vată succesiunea, cum ar fi plata datoriilor 
și legatelor. (Dalloz, Râp., Vente. No, 1967; 
Suppl., Vente, No. 858; Alexandresco, VIII, 
partea II, p. 567, 575). - 

28. Cedeniul nepuiând transmite calita- 
tea sa de moştenitor, ci numai drepturile 
şi sarcinile alipite de această calitate, poate 
fi urmărit de creditori şi legatari, cu re- 
zerva recursului său în contra cesionarului. 
(Dalloz, R&p, Vente, No. 1928; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 899; Alexandresco, VIII, 
pariea II, p. 567). 

29, Oreditorii pot acţiona şi pe cesionar, 
însă în acest caz nu lucrează în numele lor, 
ci în numele cedentului debitorul lor, în 
virtutea acțiunii indirecte. (Duranton, XVI, 
No. 525; Duvergier, Vente, II, No. 348; 
Troplong, Vente, II, No. 980; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 ter, nota (i, 
p. 450; Dalloz, Rp. : Vente, Noj 1930; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 899; Lau- 
rent, XXIV, No. 579; Huc. X, No. 236; Pla- 
niol, III. No. 1644; Alexandresco, VIII, 
partea II. p. 567). 

30, Potrivit dispozițiunilor art. 16% c, 
civ, în. (1399 ce. civ. rom,), acel care vinde 
o succesiune este obligat să garanteze ca- 
litatea sa de moştenitor. : (Dalloz, Râp., 
Vente, No. 1969; Suppl., Vente, No. 800; 
Baudry, et Saignat, Vente, No, 886; Alexan- 
dresco, VIII, partea II, p. 574). 

31. De asemenea, moștenitorul este obli- 
gat la garanţie, când a prevăzut în con- 
tract calitatea drepturilor succesorale ce 
le-a cesionat, (Duvergier, Vente, II, No. 
509: Troplong, Vente, II. No. 955; Dalloz, 
Rep., Vente, No. 1969; Suppl., Vente, No. 
860: Baudry et Saipnat, Vente, No. 890), 

32. Cesiunea va fi anulată pentru lipsă 
de preţ, când este făcută în schimbul unei 
sume aşa de mici, încât se poate spune că 
pretul nu este serios. (Dalloz, Rep., Suppl. 
ete No. 862; Guillouard, Venie, II, No. 

874). - 
33. Moştenitorul cedent nu este obligat 

la garanţie dacă din cauza legatelor par- 
ticulare se micşorează numai cuantumul 
cuprinsului cesiunii, fără a se micşora în- 
săşi dreptul său, (Masse et Verge sur Za- 
charie, 1V, $ 692 nota 16 p. 333; Marcad$, 
Art, 1696; Dalloz, Rep., Vente, No. 1969; 
Suppl., Vente, No. 86i). 

34. Dacă cedentul declară că vinde nu 
drepturile sale, ci pretenţiunile sale la mo- 
ştenire, el nu răspunde nici peniru calitaţea 
sa de moştenitor. (Duvergier, Vente. II, 
No. 511; Demanie et Colmet de Santerre, 
VII, No. 145 bis, III; Aubry et Rau, ed, 
4-a, IV, $ 359 ter; nota 2, p. 447; Dalloz, 
Rep., Vente, No. 1974: Suppl., Vente, No, 
860;_ Laurent, XXIV, No. 578), | 

35. Dacă însă vânzătorul a inserat pur 
şi simplu clauza de negaranție, el va fi 
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Art, 1400 

garani pentru calitatea sa de moștenitor: de- 
oarece acest caz nu trebueşte confundat cu 
vânzarea pretenţiunilor de moştenitor. (Du- 
ranton, XVI, No. 520: Duvergier, Vente. II, 
No, 315; Troplong, Vente, II, No. 958, 959; 
Dalloz, Rep., Vente, No. 1976; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 891; Guillouard, Vente, 
II No. 875). N . , 

36. In acest caz, subsistă obligaţia ce- 
deniului de a restitui preţul însă nu e o- 
bligat la plata de daune-interese. (Duran- 
ton) XVI, No. 520; Troplong, Vente, ]], 
No, 958, 959; Dalloz: Râp., Vente, No. 19%; 
Baudry et Saignai, Vente, No. 8091. 

- 37. În cazul când vânzătorul a arătat 
anuinite ohiecie pe care le  cesionează, 
el este obligat la garanţie, fie că ele nu se 
găsesc în succesiune, fie că a fost evins 
de ele. (Dalloz. Râp., Venie, No. „1970: 
Suppl., Vente, No. 862; Baudry et Saignat. 
Vente, No. 890). 

38. Vânzătorul unei moşteniri este ga- 
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vant pentru faptele sale personale, (Du- 
vergie, Vente, II. No. 5306; 'Lroplong, Vente, 
IL; No. 96; Dailoz, Râp.. Vente, No. 1972; 
Suppl., Vente No. 865: Baudry ct Saignat, 
Vente, No. 887; Alexandresco. VIII, partea 
II. p. 574). „ 

39. In cazul când moştenirea nu există, 
dacă succesiunea nu este deschisă, vânză- 
torul va fi obligat a restitui cesionaru- 
lui preţul cesiunii. iar dacă succesiunea 
este deschisă însă cedeniul nu avea drept 
la dânsa. el va fi obligat să plătească ce- 
sionarului valoarea moştenirei. (Durauton, 
XVI. N. 512; Troplong, Vente, Il. No. 956, 

40. După altă părere, în aceste două 
cazuvi, cesiunea este nulă şi cedentul va 
trebui să restitue cesionarului, preţul cG- 
siunii, cheltuelile contractului, cheltuelile 
de proces şi daune, dacă se cuvin. (Duver. 
gier, Veute, Il, No. 315. 314; Massc et Verge 
sur Zachariae. IV, & 699, nota 14 p. 334: 
Dalloz, Râp.. Vente, No. 1975). 

Art. 1400. — Dacă s'a folosit de fructele vreunui fond, sau 
a primit plata vreunei creanţe ereditare, sau a vândut lucruri de 
ale succesiunii, este dator să întoarcă toate acestea cumpărătorului, 
dacă nu și 
Civ. Fr: 1697). 

le-a rezervat anume la vânzare. (Civ. 1399, 1401; 

Teai. jr. Ari. 1697. — Sil avait deja profit des fruits de quelque fonds, 
ou requ le montant de quelque crâance appartenant ă cette hâredite, ou vendu 
quelques effets de la suecession, il est tenu de les rembourser î Vaquereur, sil 
ne les a expressâment reservâs lors de la vente. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

L.ucruri mobile 15, 
Perdere 5, 6, 8, 
Portrete 2, 3. 
Predare 5. 
Preţ 8, 14, 
Restituire 4, 12, 
Revendicare 14. 
Rezervare 3, 4. 
Servitute 17. 
Succesiune 1 urm. 
Titluri de nobleţă 2, 3, 
Tranzacţie 12, 13, 
Valoare 3, 4,9 11. 
Vânzare 1 urm. 

Arme 2, 3. 
Caz tortuit 8, 
Cesiune 1 urm, 
Confuziune 16, 17, 
Consumare 11, 
Creanţă 4, 
Culpă '5, 6, | 
Cuprinsul succesiunii 7, 
Decorații 2, 3. 
Deliberare 5. 
Despăgubiri 13, 
Donaţiune 9, 10. 
Fructe 4. 
Hârtii de familie 2, 3, 
Imbunătăţiri. 7. 

Doctrină, 
1. Vânzarea drepturilor succesorale cu- 

prinde tot ce se găsea în succesiune în mo- 
mentul deschiderii, precum şi tot ce a do- 
bândit această succesiune după data des- 
chiderii, (Dalloz, Râp., Vente, No. 1934; 
Suppl.,_ Vente, No. 852; Baudry et Saignat 
Vente, No. 875). 

2. Vânzarea drepturilor succesorale nu 
cuprinde hârtiile şi portretele de familie 
titlurile de nobleţă, decoraţiile şi armele 
de onoare. (Duvergier, Vente, II, No. 538; Troplong, Vente, Il, No. 974;  Marcade, Art, 1696, No. 2; Dalloz, Rep., Vente, No. 1952; Suppl., Vente, No. 854; Baudry et Saignat, Vente, „No. 884; Guillouard, Vente, 

; 

II, No. 871). 

3. Dacă însă aceste obiecte au o mare 
valoare reală artistică şi venală, cesionarul 
va avea dreptul cel puţin la valoarea lor. 
în cazul când cedentul nu şi le-a rezervat. 
(Dalloz, Rep. Suppl.. Vente, No. 854; Gu- 
illouard, Vente. II, No. 871). 

4. Potrivit dispozițiunilor art. 1697 ec, ciY. 
în. (1400 e. civ. rom.) dacă vânzătorul unor 
drepturi succesorale s'a folosit de fructe. a 
încasat creanţe succesorale sau a vândut o- 
hiecte din succesiune, el va trebui să vesti- 
tue valoarea lor cesionarului, în cazul când 
nu şi le-a rezervat în mod expres. (Dalluz, Rp. Suppl.. Vente, No. 852; Baudrv et Saignat. Vente. No. 875: Guillouard. Vente, 
II, ao, 867; Alexandresco. VIII, partea []. 
p. , 
„5. Vânzătorul unei succesiuni va trebui să predea lucrurile din succesiune în starea 

în care se găsesc, aşa încât dacă unele din ele au pierit sau s-au deteriorat. înainte de cesiune, chiar prin culpa sa. nu va avea nicio responsabilitate. (Duranton. XVI, No. 522; Duvergier, Vente, II. No. 323: “'Tro- plong, Vente, II. No. 964 905; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 359 ter. text şi nota 9, p. 449; Dalloz, Rep., Vente, No. 1956. 1937: Suppl. Vente, No; 852; Laurent, XXIV. No, 574: Baudry et Saignat, Venie. No. 877, 878: Gu- illouard, Vente, II, No. S70; Alexandresco, VIII, partea II. p. 571, 579). 
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6. Dacă pierderea a avut loc după cesiu- 
nea moştenirii din culpa cedentului, el va 
fi răspunzător. (Duranton. XVI. No. 523; 
Dalloz, R&p.. Vente, No. 1958; Suppl., Vente, 
No. 852). Ă 

7. Cesionarul va profita de îmbunătăţi- 
rea dobândită de lucrurile succesorale după 
deschiderea succesiunii. (Duvergier, Vente, 
II. No. 555; Dalloz, Râp.. Vente, No. 1950; 
Guillouard, Vente, II, No. 870: Alexan- 
«dresco. VIII. partea II, p. 571, 572, 573). 

8. Dacă cedeniul a vândut înainte de ce- 
siune, unele obiecte din succesiune, el va 
trebui să plătească prețul acestor obiecte 
cesionarului, chiar dacă aceste obiecte ar 
fi pierit ulterior prin.caz fortuit. (Duran- 
ton. XVI, No. 522; 'Duvergier, Vente, II, 
No. 519: Dalloz, Rep., Vente, No. 1955; 
Suppl.. Vente. No. 855; Alexandresco, VIII. 
partea I[. p. 571). 

9, In cazul când înainte de cesiune. ce- 
dentul a dăruit unele obiecte din succesi- 
une, după o părere, el va trebui să plă- 
tească cesionarului valoarea lor. (Troplong, 
Vente, II, No. 97; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV. $ 359 ter nota 5, p. 448; Dalloz, Rep. 
Vente, No. 1945; Suppl.. Vente, No. 835; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 876; Alexan- 
dreseo, VIII, partea II, p. 571). 

0. După altă părere. în acest caz ce- 
dentul nu va trebui să plătească nimic ce- 
sionarului, deoarece el nu a profitat nimic 
prin liberalitatea făcută şi apoi. art. 1697 c. 
cit. fr. (1400 c. civ. rom.) obligă pe cedent 
să plătească cesionatului valoarea lucruri- 
lor numai dacă le-a vândut iar nu şi dacă 
le-a dăruit. (Duvergier, Vente, II, No. 324; 
Guillouard, Vente, ÎI, No. 867). 

11. In cazul când înainte de cesiune, ce- 
dentul a consumat din lucrurile care com- 
pun succesiunea, el va trebui să plătească 
cesionarului valoarea lucrurilor consumate. 
(Duranton, XVI, No. 522: Duvergier, Vente, 
IL, No. 525; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
559 ter, nota 5, p. 448; Dalloz, Rep. 
Vente, No. 1942). 

12. Cesionarul este obligat să recunoască 
transacţiile încheiate de cedent înainte de 

___ Art. 1401. — Cumpărătorul 
vânzătorului 
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cesiune, cu privire la succesiune, însă în 
cazul când în virtutea acestor transacţii, 
cedentul a primit ceva dela partea cu care 
a contractat, el va fi obligat să dea câsio- 
narului ceea ce a primit. (Troplong, Vente, 
II, No. 968; Dalloz, Rep.; Vente, No. 194; 
Guillouard, Vente, II, No. 870). 

13. Dacă aceste transacţii au cauzat 
vreun prejudiciu  cesionarului. acesta va 
avea dreptul să ceară dela cedeni despă- 
gubiri. (Duvergier. Vente, II, No. 329; Dal- 
loz, Rp.. Vente, No. 1944). 

14, In ceea ce priveşte vânzările făcute 
de cedent după cesiune, cesionarul va avea 
drepiul să ceară dela cedent preţul lor, sau 
să revendice dela terţi lucrurile vândute. 
(Duvergier, Vente, II, No. 520; Troplong, 
Vente, [I. No. 962; Dalloz, Rep.. Vente, No. 
1940; Guillouard, Vente. II, No. 866). 

15. Dacă însă lucrurile înstrăinate sunt 
de natură mobiliară se vor aplica dispozi- 
ţiile art. 2279 ec. civ. fr. (1909 c. civ. rom,). 
(Duvergier, Vente, II. No. 320; Troplong, 
Vente, II, No. 962; Dalloz, Râp.: Vente, No. 
1940; Suppl.. Vente, No. 855; Guillouard, 
Vente, II. No. 866). 

16. In cazul când moștenitorul fiind de- 
hitor al defunctului şi deci prin accepta- 
rea succesiunii datoria sa stins prin con- 
fuziune, dacă el vinde succesiunea, va tre- 
bui să plătească datoria cesionarului. (Du- 
vergier; Vente, II. No. 331, 332, 354; Lro- 
plong, Vente, II, No. 970, Demanie et Col- 
met de Santerre, VII. No. 144 bis, VI; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 359 ter, nota 
7, p. 448; iDalloz. Râp., Vente, No. 1946; 
Suppl., Venie, No. 854; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 881; Guillouard, Vente, II, No. 
869; Planiol, II, No. 1645; Alexandresco, 
VIII, partea II. p. 572). 

17. De asemenea, servituţile datorite de 
moştenitor şi stinse prin confuziune, vor 
reînvia după cesiune. (Troplong, Vente, Il. 
No. 971; Dalloz, Râp,, Vente, No. 1947; 
Baudry et Saignai, Vente. No. 881. Planiol, 
II, No. 1645; Alexandresco, VIII, partea II, 
p. 572). 

este dator şi el să întoarcă 
Sumele plătite de acesta pentru datoriile şi sarci- 

nile succesiunii, și, să-i ţină seama de sumele de care era el 
însuşi creditor al succesiunii, 
(Civ. 1400; Civ. Fr. 1698). 

deur 

faire rai 

Doctrină, 

1. Cesionarul trebue să ramburseze ce- 
dentului sumele plătite de acesta pentru da- 
toriile şi sarcinile succesiunii, deoarece el 
trebueşte să suporte toate sarcinile care in- 

" cumbă 

dacă nu e stipulațiune contrarie. 

Tea. fr. drt. 1698. — Lvaequereur doit de son eât6 rembourser au ven= 
ce que celui-ci a payâ pour les dettes et charges de la, succession, et lui 

son de tout ce dont il âtait erâancier, sil my a stipulation contraire. 

moştenitorului:  (Dalloz, Rp, 
Suppl., Vente, No. 858; Alexandresco. VIII, 
partea ÎL, p. 575). 

2. Astfel, cesionarul va trebui să ram- 
burseze cedentului, cheltuelile făcute cu 
înmormântarea; cu reparațiile imobilelor 
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succesorale, datoriile plătite creditorilor 
succeşiunii etc. (Dalloz, Râp., Vente, No. 
1966; Alexandresco, VIII, partea II,.p. 575). 

3. In cazul când cedentul era creditor al 
succesiunii şi această creanţă s'a stins prin 
confuziune, cesionarul va trebui să plă- 
tească această creanţă. (Duvergier, Vente, 
II, No. 544; Troplong, Vente, II, No. 977; 
Dalloz, Rep., - Venie, No. 1966; Suppl, 
Vente, No. 858; Baudry et Saignat, Vente, 
No. 896; Guillouard, Vente, II, No. 869: 
Alexandresco, VIII, partea II, p. 575). , 

4. De asemenea, dacă există o servitute 
în profitul moştenitorului care s'a stins prin 
confuziune după cesiune, servitutea va re- 

DESPRE VINDERI Codul civil 

aşte în profitul moștenitorului. (Duvergier, 
Veate, m No. 545; Troplong, Vente, II, No. 
977: Dalloz Reâp.. Vente, No. 1966; Baudry 
et Saignat. Vente, No. 896; Alexandresco, 
VIII, partea II, p. 575). L , 

5. Taxele succesorale plătile de moşteni- 
torul cedent, nu vor fi rambursate de ce- 
sionar. (Baudry et Saignat. Vente, No. 80; 
Alexandresco, VIII, parica II, p. 376). 

6. Taxele de înregistrare şi timbru la 
însuşi contractul de cesiune, vor trebui plă- 
tite de cumpărător, dacă nu există stipu- 
laţie contrară. (Baudry et Saignat, Vente, 
No. 894: Alexandresco, VIII, partea II. p. 
576, nota 1). 

Art. 1403. — Cel în contra cărui există un drept litigios 
vândut, se va putea libera de cesionar numărându-i preţul real 
al cesiunii, spesele contractului și dobânda din ziua când ce- 
sionarul a plătit prețul cesiunii. (Civ. 1309, 1401, 1403, 1404; C. 
com. 45; Civ. Fr. 1699). 

Tezi. fr. Avi. 1699. — Celui contre ilequel on a căt un droit litigieux 
peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix reel de la cession avec les frais et loyaux coâts, et avec les intârâts â compter du 
jouzt oii le cessionnaire a pay€ le prix de la cession ă ui faite. 
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Drept real 13. Termen 21. Imobil 2. Testament 13, Instrăinare 6, . Tutor 8, Inteaţie -procesuală 11, 42; Uzufruct 23, Licitaţie 3, 4. Vânzare 13, Mandat 15, 

Doctrină, 
1. Retractul litigios este dreptul aceluia în contra căruia sa vândut un drept liti- 

gios, de a se libera de cesionar numărân= 
du-i preţul cesiunii cu dobândă şi chel- 
tueli. (Dalloz, Rep., Vente, No. 1984). 

2, Exercitarea retractului litigios îşi are 
aplicațiunea nu numai la cesiunea unei 
creanţe, a unui drept personal, ci şi la în- străinarea unui drept real mobiliar sau imo- biliar. cum ar fi înstrăinarea unui drept de uzufruct sau un imobil litigios. (Du- vergier, Vente,e II, No. 579; Troplong, Vente, II, No. 1001; 'Demante-et Colmet de Santerre: VII, No. 146 bis, III; Aubrv et Rau, ed. 4-a. IV, & 559 quater, nota î5 p. 1455; Dalloz, R€p.. Vente, No. 2015; Suppl. Vente, No. 876; Laurent. XXIV, No. 584 urm; Huc, Cession: II, No. 615; Baudry et Saignat, Vente, No. 957;  Guillouard, Vente, II. No. 895). 

3, Retractul litigios, după o părere, nu poate fi exercitat când vânzarea dreptu- rilor litigioase sa făcut la licitaţie pu- blică. (Bioche, Dictonnaire de procâdure, Droits litigieux, No. 45; Dalloz, Râp., Vente, No. 2024) 
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4. După aliă părere dominantă, se poaie 
exercita retractul litigios în cazul când-vân- 
zarea drepturilor litigioase sa făcut prin 
licitaţiune, (Huc, Cession, Il No. 607; Bau- - 
dry et Saignat. Vente, No. 956; Guillouard, 
Vente, II, No. 891). 

5. În caz de exercitarea retractului liti- 
gios, nu trebue să se plătească taxa de în- 
registrare ca pentru actele de mutaţiune. 
(Dalloz, Râp. Suppl., Vente, No. 915; Bau- 
dry et Saignat, Vente, No. 956). 

6. Retraciul litigios poate fi exercitat de 
orice persoană capabilă să înstrăineze, de- 
oarece el constitue o înstrăinare până la 
concurenţa sumei necesare exercitării lui. 
(Dalloz, Râp.. Suppl., Vente, No. 885). 

7. Creditorii cedatului poi exercita re- 
tractul litigios în locul debitorului lor. 
(Guillouard, Vente, II, No. 907; Contra: 
Dalloz, Rep. Suppl: Vente, No. 885; Huc, 
Cession, II, No. 648), 

9. Pentru exercitarea retractului litigios, 
iutorul va trebui să fie autorizat de consi- 
ul de familie. (Dalloz. Rep., Suppl., 
Vente, No. 885; FHuc, Cession, II, No. 694 
urm). . 

9. Din însăşi termenii întrebuinţaţi de 
legiuitor în art. 1402 c. civ. (1699 e. îr.) şi 
anume: „cel în contra căruia există un 
drept litigios vândut“ rezultă că retractul 
litigios nu poate fi exercitat decât de către 
pârit iar nu şi de către reclamant, deoarece 
după textul legii şi după raţiunea ei, re- 
tractul litigios e un mijloc pus la îndemâna 
titularului dreptului, de a se libera fără 
judecată de ameninţarea rezultând din pre- 
tenția formulată contra sa. (Baudry et Sai- 
nat, De la vente et de change; ed. 2-a, 

No, 914; D. Alexandresco VIII, p. II, ed. 
2-a, p. 592; Matei Cantacuzino, p. 500). 
„10. Sa decis însă şi contrariul, anume 

că: retractul litigios poate fi exercitat în- 
tr un proces de revendicare chiar de recla-. 
mant, de oarece art, 1402 c. civ. nu face 
nicio distincţie între reclamant şi pîrît nu- 
mindu-i pe amândoi cu acelaşi termen: „cel 
în contra căruia există un drept litigios“ 
şi unde legea dei, distinge pici pa erpretul 
nu trebue să distingă. (Dalloz Rep. alph., 
Vente No. 2039). să. | p» alph 
„Il, Sa mai decis, ca'o condițiune esen- 

țială în exercitarea retractului litigios, că 
el nu poate să fie admis decât atunci când 
procesul asupra fondului dreptului, exista 
înainte de ceslunea acestui drept, iar nu după cesiunea lui; de asemenea că simpla 
intenţie procesuală nu poate autoriza exer- citarea —retractului | litigios. (Duvergier, Venie, II, No. 359; Troplong, Vente, II, No. 986; Dalloz. Rep, Vente, No. 2015, 2049, 
2050, 2054; Suppl., Vente, No, 897; Marcade, 
Art. 1699—1701, No. 1; Aubry et: Rau, ed. 
4-a, IV, $ 359, nota 16, p. 455; Laurent, 
XĂIV, „No. 586—588; Mourlon, ed, 7-a, III, 
No.. 705, 710; Demante et Colmet de San. 
terre, VII, No. 147 bis 1; Huc, Cession, II, 
No. 620, 645, 646; Baudry et Saignat, 
Venie, No. 945; Planiol; ed. 6, II, No. 1653; 
D. Alexandresco. VIII, p. Il-a ed. 2-a, p. 

DESPRE VINDERI Art. 1402 

581 urm.; "Matei Cantacuzino, Elemente de 
drepti civil, pg. 499). , 

12. După altă părere, pentru exercitarea 
retractului litigios, ajunge o simplă posibi- 
litate qe proces sau un proces intentat după 
cesiune, (Pothier, Vente, No. 584; Dalloz, 
Rep, Vente, No. 2053. 2057). 

13. Pentru a se putea exercita retraciul 
litigios, trebueşte ca dreptul litigios să fie 
vândut; în cazul când dreptul litigios nu 
a fost vândut ci a fost dăruit prin act 
între vii sau prin testament, retractul liti- 
gios nu mai poate fi exercitat, deoarece 
în acest caz nu există speculație din 
partea  cedentului şi nici nu există 
preţ pe care urmează să-l depue pă- 
ritul pentru exercitarea  retractului. 
(Duranton, _XVI, No. 537;  Duvergier, 
Vente, II, No. 588; Beudant, Vente, No. 
421; Troplong, Vente, II, No. 1009; De- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 14% 
bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. 8 359 
quater, text şi nota 14, p. 455; iDalloz, 
Rep., Vente, No, 2018; Suppl., Vente, No. 
878; Laurent, XXIV, No. 583; Huc, Cession, 
II, No. 608; Guillouard, Vente, II. No. 887; 
Baudry et Saignat, Vente, No. 931; Ale- - 
xandresco, ed. 2-a. VIII, partea II, p. 594). 

14. De asemenea, exercitarea retractului 
litigios nu poate avea loc în caz de schimb; 
a dreptului litigios. (Beudant, Vente, No, 
421; Guillouard, Vente, II, No. 888; Lau: 
rent, XXIV. No. 582; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 935; Colin et Capitant, II, p. 
499; Contra: Duvergier, Vente, II, No. 587; 
Marcad6, Art. 1699, No. 2; Troplong, Vente, 
II, No. 1002; Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 146 bis, VII; Dalloz, Rep., 
Vente, No. 2017; Suppl., Vente, No. 877; 
Huc, Trait6 de la cession, II, No. 605; A- 
iexandreseo, ed. 2-a, VIII, partea II, p. 
95), 

15. Pactul de quota-litis nu poate da loc 
la exercitarea retractului litigios de oarece 
acest pact nu constitue o cesiune de drep- 
turi litigioase, nu există preţ şi advocatul 
intervine în proces în numele mandantului: 
său, iar nu în numele său personal, (Bau-. 
dry et Saienat, Venie. No. 935; Colin et 
Capitant, IL, p. 499; Alexandresco, ed. 2-a, 
VIII, partea II, p. 599 urm). . 

16. Pentru ca debitorul cedat să poată 
exercita reiractul litigios, nu este necesar: 
să facă cesionarului ofertă reală de plată 
şi consemnaţia sumei, ci este de ajuns ca. 
să restitue cesionarului preţul real al cesiu-. 
nei, spesele contractului în cari intră taxele 
de timbru şi celelalte cheltuieli ale contrac- 
tului, precum şi dobânda din ziua. când a. 
plătit prețul cesiunii. (Duvergier, Vente, I], 
No. 585; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 359 
quater, nota 31, p. 458; Dalloz, Râp., Suppl., 
Vente, No. 895, 896; Guillouard, Vente, [[ 
No. 901; Laurent, XXIV, No. 601; Huc, X, 
No. 240; Cession, II, No. 659; Alexandresco, 
ed. 2-a, VIII, partea II-a, p. 601 urm.; Con- 
tra: Demanite et Colmei de Santerre, VII, 
No. 146 bis; IX; Baudry et Saienat, Vente, 
No. 950). . 
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17. Deşi art. 1402 din codul civil nu 
cere, ca pentru exercitarea retractului li- 
tigios, debitorul cedat să depue şi cheltu- 
ielile instanţei, totuşi părerea generală este 
că odată cu depunerea preţului cesiunii, 
-speselor şi dobânzilor, debitorul cedat tre- 
bueşte să depue şi cheltuelile instanţei în 
care se exercită retractul litigios. (Dalloz. 

"Rep. -Vente, No. 2047; Laurent, XXIV, No. 
603: Baudry et Saignat, Vente, No. 949; 
Guillouard, Vente, il, No. 906; Alexan. 
dresco, ed. 2-a, VIII, partea II-a, p. 605). 

18. In cazul când s'au vândut mai multe 
drepturi dintre care unele sunt litigioase 
iar altele nelitigioase, cu un preţ total, fără 
a se specifica preţul drepturilor litigioase 
şi al celor nelitigioase, justiția va determina 
care este preţul drepturilor litigioase. (Dal- 
loz, R€p.,  Suppl, Vente, No. 894; Gu- 
illouard. Vente, II, No. 891; Baudry et Sai- 
gnat, Vente, No. 936;  Alexandresco, ed. 
2-a, VIII. partea II, p. 594, nota 2). 

19. Retractul litizios nu poate fi ani- 
hilat printr'o retrocedare posterioară pro- 
punerii făcută de cesionar; de asemenea, 
nici prin o hotărîre obtinută între cedeni 
şi cesionar înir'un proces intentat posterior 
“exercitării  retraciului litigios.  (Alexan- 
dresco, ed. 2-a, VIII, partea II. p. 397, 598). 

20. Dacă este constant în drept că a- tunci când cel în contra căruia sa cedat un drept litigios, a declarat că înţelege să exer- cite retractul litigios, partea adversă nu mai poate retroceda cedentului acest drepi peniru a împiedeca efectele retractului, a- tunci însă când retrocesiunea are loc ante- TIOr exercitării retractului sau cesiunea a “fost rezolvită prin o hotărtre judecătorească 
pronunţată înainte de exercitarea retrac- tului, acest retract nu mai poate opera, deoarece în acest caz nu se mai poate spu- ne că ar fi existat conivenţă între cedent, ȘI ceslonar pentru a înlătura efectele re- tractului căci părțile nu au putut şti dacă . pâritul îl va exercita sau nu. (N. Georgean, tudii Juridice, II, p. 139). 

21. Retractul litigios poate fi exercitat în toi cursul procesului şi în orice stare Sar găsi el înaintea instanțelor judecăto- reşti; retractul litigios nu trebueşte să fie invocat în limine litis, deoarece legea nu fixează niciun termen pentru exercitarea lui; prin urmare, până în momentul când nu a intervenit o hotărîre definitivă cu pu- tere de lucru judecat, asupra dreptului li- tigios, retractul litigios: poate fi exer- citat. Deci retractul litigios poate fi exercitat pentru. prima oară în apel şi Chiar înaintea instanței de recurs până când aceasta nu sa pronunţat încă deoarece până în acest moment drep- tul continuă a fi litigios. (Aubry et Rau, IV, $ 359 quater, nota 27, 457; Dalloz, Rep. Vente, No. 2041; Suppl.. Vente. No. 887; Laurent, XXIV, No. 597: Huc, X, No. 240: Trait€ de la cession, II, No. 641; Guillouard, Vente, - [7, No. 898; Alexandresco, VIII. partea II, ed. oa, p. 584, 585, nota. 604 urm.). 
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22. Retractul litigios nu poate fi exer- 
citat decât în instanța în care se judecă 
fondul procesului iar nu şi în alte instanțe 
de altă natură în cari nu se discută însăşi 
fondul litigiului; prin urmare, retractul li- 
tigios nu poate fi exercitat în instanţa de 
contestaţiune care nu este chemată să se 
pronunțe asupra fondului dreptului; numai 
după ce contestațiunea a fost judecată și 
a fost admisă, se poate propune retractul 
litigios deoarece în acest caz se redeschide 
procesul. (N, Georgean. Studii Juridice, II, 
p. 149). 

23. lxercitarea retractului litigios tre- 
bucşte să aibă loc în principal, ea nu poate 
să aibă loc prin concluziuni subsidiare, 
deoarece retractul litigios poate fi exer- 
citat cât timp pâritul se găseşte în incerti- 
tudine asupra soartei finale a afacerii. el 
ne mai putând fi exercitat de îndată ce pro- 
cesul este irevocabil terminat. (Aubry et 
Rau, IV, $ 559 quater, text şi nota 32. p, 
458; Troplong. Vente, II. No. 987; Dalloz. 
Re€p., Vente, No. 2045; Suppl.. Venice, No. 
888; Laurent, XXIV, No. 602; Iluc, X. No. 
240; Trait€ de la cession, II, No. 659; Gu- 
illouard. Vente, II. No. 89: Baudry et 
Saignat, Vente, No. 940; Alexandresco, ed. 
2-a; VIII, partea II, p. 606). | 

24. Chiar dacă pământul care face obi- 
ectul litigiului şi care a fost vândut, ar 
fi rural, dobândit prin împroprietărire la 
18604, retractul litigios poate. fi exercitat. 
deoarece chestiunea dobândirii pământului 
rural nu se poate discuta din moment ce 
se propune retractul litigios în condițiunile 
prevăzute de lege, care are de scop tocmai 
de a evita orice discuţiune asupra fondu- 
lui procesului. (N. Georgean. Studii Juri- 
dice, II, p. 143). 

25. După exercitarea retractului litigios 
şi primirea lui de către instanța de jude- 
cată, legătura juridică între cedent şi cesi- 
onar subsistă şi dacă cesionarul nu primise 
întregul preţ al cesiunii dela cedent, acesta 
rămâne mai departe debitorul cesionarului. 
(Beudant, Vente, II, No. 419; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 146 bis, XV; Dalloz, Rp, Suppl., Vente, No. 911; Lau- 
rent. XXIV, No. 605; Huc, Trait6 de la cession, II, No. 665, 666; Guillouard, Vente, „No. 910; Baudry et Saignat, Vente, No. 
94; Colin et Capitant, II, p. 500; Alexan- 
dresco, ed. 2-a, VIII, partea II, p. Gi1, 612), 

26. Prin exercitarea retractului _litigios toate drepturile reale constituite de către ceslonar asupra imobilului vândut dispar, deoarece contractul este rezolvit şi cesio- narul se consideră ca şi cum nu ar fi fost proprietarul imobilului, (Beudant. Vente, No. 418; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 146 bis, XIV; Dalloz, Rep. Suppl, Vente, No, 913; Laurent, XXIV No. 606; Huc, Traite€ de la i Ă ; Guillouard, Vente, II, No. 909; Colin et Ca. pitant, II, p. 500; Alexapdresco, ed. 2-a, III. partea Il-a. p. 610, 611)
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Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Sistemul cuprins în art. 1402 c. civ,, 
după care retraciul litigios nu se poate 
exercita decât de pârit, are numai valoarea 
unui caz pe care legea îl menţionează în 
special, ca fiind cel mai obişnuit. Această 
împrejurare însă nu poate, întru nimic 
restrânge câmpul de aplicare al retractu- - 
lui litigios astfel cum este determinat de 
art. 1405 ce. civ,, căci nici scopul instituţiu- 
nii, nici ideia de echitate nu pot admite ca 
un terțiu să devie cumpărătorul dreptu- 
lui contestat şi să facă, prin însuşi acest 
fapt, situaţia reclamantului mai grea, ne- 
contestat fiind, că cumpărătorul dreptului 
litigios speculează asupra lui, ceea ce con- 
trazice principiile moralei sociale. (C. Apel 
laşi, s. I, 1872 din 29 Octomvrie 1924, Pnad. 
Rom. 1926, II, 445). 

2. In fapt: Cerându-se de moștenitorii 
def. S. Guriţă partajul suplimentar al ave- 
vii necuprinse în prima împărţeală, recuren- 
tul a intervenit în acest proces cerând să 
se scoată din împărţeală averea respectivă, 
deoarece ea i-ar aparţine lui ca exlusiv 
proprietar. 

„In cursul instanței moştenitorii cerându- 
şi drepturile lor succesorale la alte persoa- 
ne, recurentul a declarat că exercită faţă 
de cesionari reiractul litigios prevăzut de 
art. 1402 c. c.; cererea sa a fost respinsă de 
Curtea de fond, deoarece dânsul înterve- 
nind în instanța de partaj în calitate de 
reclamant, nu mai are calitatea de a exer- 
cita retractul litigios. Soluţia a fost confir- 
mată de Inalta Curte. 
„In drept: Prin intervenția sa; recurentul 

tinde să stabileaseă cu ocazia procesului 
de partaj dintre moștenitori, că imobilul 
adus la masa de împărțeală îi aparține lui 
în. mod exclusiv şi că nu trebue pus la 
masa de împărțit, , . 

EI nefiind chemat de nimeni în instanţa 
de partaj ca deţinător al acestei averi, şi 
dacă totuşi în loc de a-şi păstra situaţiu- 
nea sa de terță persoană, a intervenit în 
interesul său personal pentru ca averea să 
i se recunoască numai lui în mod exclusiv, 
cu execluderea tuturor moştenitorilor, ur- 
mează că exercită ca 'rol în înstanţă pe a- 
cel de reclamant, căci calitatea de recla- 
mant reieşea din 'dreptul ce voia să şi-l va- 
lorifice în instanţă, 

Este adevărat că în calitate de succesor 
cu titlu particular: dânsul nu putea pre- 
tinde mai mult decât autorul său, dar din 
acest principiu privitor la fondul procesu- 
lui nu se poate trage concluziunea că şi 
sub raportul procedurii de judecată în ce- 
rerea sa de intervenţie, recurentul ar fi luat 
rolul de pârit, pe care îl avea autorul său 
chemat “numai ca moştenitor şi despre 
care nu sa făcut dovada că ar fi formulat 
în acest proces vreo pretenţiune în afară 
de dreptul de inoştenire a tatălui lui, drept 
care, de altfel, ni i se contestase; aceasta 
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cu atât mai mult că în instanţă. recurentul 
a declarat că nu înţelege a sta în calitatea 
autorului său de moştenitor, ci în cali- 
tate de exclusiv proprietar, ba chiar pre- 
tinsese şi drepturi proprii, în afară de a- 
cele ale autorului sau tatăl acestuia, 

Prin urmare, recurentul având în acest li- 
tigiu calitatea de reclamant, bine instanţa 
de fond i-a respins excepția retractului liti- 
gios ridicată contra celorlaţi cumpărători. 
(Cas. IL, dec. 1205 din 15 Mai 1925, Pand. 
Săpt. 29/1925, Pand. Rom. 1926, I, 111). 

3. Dacă legiuitorul a admis retractul li- 
iigios, prin aceasta a voit să împiedece 
cumpărările de drepturi litigioase; cari pu- 
teau duce la speculă din cauza acestui ca- 
racier al lor. Prin urmare, ori de câte ori 
dreptul liiigios nu formează decâi un ac- 
cesoriu al dreptului principal, retractul li- 
tigios nu se poate exercita. (Cas, |. 1767 
din 50 _ Iunie 1925, Pand. Săpt. 26/1995, 
Pand. Rom. 1926. III, 33). 

4. a) Dacă legiuitorul francez a conferit 
moştenitorilor un mijloc de a depăria dela 
împărțeala unei succesiuni pe orice per- 
soană nesuccesibilă, care s'a făcut cesio- 
nară a drepturilor unora dintre ei. legiui- 
torul român a desfințat acest retract succe- 
soral, ce nu mai corespunde cu cerinţele e- 
conomice ale timpurilor moderne; prin su- 
primarea dispozitiilor art. 841 din codul ci- 
vil francez; 

b) Atâta timp cât în privinţa unei suc- 
cesiuni calitatea de erede a moştenitorilor 
nu este judecătoreşte statomicită şi există 
între ei contestaţiuni asupra vocaţiunei la 
succesiune, drepiul celui contestat este un 
drept litigios iar nu succesoral, putându-se 
deci, în caz de cesiune, exercita în contra 
unui asemenea drept, retraciul litigios. 
(Trib. Dolj s. II, 57 din 16 Ianuarie 1926, 
iDreptul 17/1926. Justiţia Olteniei 8S—10 
din 1926). 

5, Intr'un proces de partaj dacă nu este 
contestaţiune asupra fondului dreptului, nu 
este aplicabil retractul religios. 

In speţă; este inaplicabil şi peniru moti- 
vul că se caută a se exercita de un pârit: 
contra altui pârît. conform art, 1402 cod. 
civ., retractul litigios neputând fi exercitat 
decât de pârit contra reclamantului şi con- 
sistând în dreptul celui în contra căruia se 
exercită dreptul litigios vândut de a se 
substitui cumpărătorului şi de a închide 
astfel litigiul — această substituire făcân- 
du-se prin numărarea. preţului real al ce- 
siunii, a speselor contractului şi a dobân- 
zilor din ziua când cesionarul a plătit pre- 
ul cesiunii. (Trib. Botoşani; Jurnalul No. 
1314 din 9 Fevruarie 1926, Jurispr. Gen. 
1926, Na. 1329). E 

.6. a) Un proces pendent înaintea unei in- 
stanţe incompetente, a cărei incompetenţă 
a constatat-o mai târziu instanţa supe- 
rioară care a reținut alacerea, nu are ca- 
racterul unui litigiu şi al unei contestaţii, 
în sensul art. 1402 cod. civil. pentru a putea 
crea pentru o parte drepiul de a opune 
retractul litigios. bazat pe împrejurarea 
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că în momentul încheierii actului, căruia 
i se opune retractul, exista litigiu. , 
Numai apelul introdus la tribunal 

contra hoțărirei date cu incompetenţă, ri- 
” dică eontestaţia asupra drepturilor şi ac- 

telor încheiate după acea dată, şi deci li 
se poate opune retractul litigios; 

In materie de pariaj, acţiunea de 
ieşire din indiviziune nu constitue un li- 
iigiu, decât atunci când părţile din proces 
îşi contestă calitatea de nioştenitor; 

c) Când întrun act de cesiune de drep- 
turi, se determină preţul ei la o anumită 
sumă, acestia este prețul pe care cel ce 
opune retractul litigios, are a-l plăti con- 
cesionarului, fără a se ţine în seamă orice 
altă convenţiune ulterioară, prin care cesi- 
onarul s'ar mai fi obligat să mai plătească 
şi o cota-parte din redevenţa ce va încasa; 

d) Când printr'un act de cesiune, se trec 
unei alte persoane, de un moştenitor, partea 
cea mai principală a averii de succesiune, 
chiar dacă ar mai fi existaț şi altă avere 
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necesionată, totuşi exercitarea retractului 
litigios are loc, restul fiind un accesoriu; 

e) Când într'o hotărîre s'a trecut din 
eroare, contrar susținerilor părţilor, că re- 
tractul litigios este numai pentru unul din 
drepturile în succesiune cesionată şi nu 
pentru amândouă, se înţelege că tribunalul 
a primit retractul pentru toate drepturile 
din act şi deci obiecţiunea că procesul nu 
ar lua sfârşit, este ncîntemeiată. (C. Apel 
Bucureşti s. III, 48 din 22 Feb. 1926, Bul. 
C. Apel 13/1926). , , 

7. Nu comite omisiune esenţială instanţa 
de fond dacă nu se pronunță asupra unui 
retract litigios propus, în “cazul când se 
constată că, el a fost propus fără depune- 
rea prețului, a spezelor şi a dobânzilor, ast- 
lel cum cere art. 1402 ce. civ. (Cas. I, dec. 
5186 din 30 Iunie, 1926, Jurispr. Gen. 1926, 
No. 1571). 

8. A se vedea: art. 1403 cu notele res- 
peciive. 

Art. 1403. — Lucrul se socoteşte litigios când există proces 
sau contestaţiune asupra fondului 
C. com. 45; Civ. Fr. 1700). 

dreptului !). (Civ. 1402, 1404; 

Tezt. fr. Art, 1700. — La chose est censte litigieuse dăs qu'il y a proces et contestation sur le fond du droit. 
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Doctrină, 

1. Pentru ca dreptul cedat să fie litigios în sensul prevăzut de art. 1700 e, civ. fr. (1403 e. civ. rom.) trebueşte ca în momen- “tul cesiunii să existe angajată instanţă înaintea unei jurisdicţiuni civile, comer- DN III 
1) Art, 1403 cod, civil Român se deosebeşte de articolul 4700 cod, civil a fost împramutat, prin faptul că particula et din codul Fr e inlgerancez 

particula „saue, 

ciale sau administrative cu putere de ao judeca. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente, No. 
599). 

2. Cu toate că art. 1405 ce. civ. rom, di- feră în privința redacțiunii lui de textul 
art. 1700 e, civ. fr, corespunzător, deoarece cere pentru posibilitatea exercitării retrac- tului litigios ca să existe proces „sau“ con- testaţie asupra fondului dreptului, în loc de proces „și“ contestaţie, cum este în tex- tul francez, totuşi şi în dreptul român. peniru exercitarea retractului litigios, se cere condițiunea ca să existe proces şi dreptul să fie contestat, ca şi în dreptul francez, textul român fiind greşit redactat. (Alexandresco, ed. 2-a, VIII, partea ÎI, p. 581, nota 3, 587, 588). 
„3. Potrivit dispozițiunilor art. 1405 ce. civ, rom. (1700 ce. civ. fr.) pentru ca să se 

i ra corespunzător de unde ancez este înlocuită în codul civil Român prin 
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poată exercita: retractul litigios, trebueşte 
ca să, existe proces şi contestaţiune asupra 
însăşi fondului dreptului; astfel, dacă e- 
xistă, un litigiu între părți nu asupra vali- 
dității, întinderei sau stingerei creanţelor, - 
ci numai asupra modului lor de compen- 
sare, retractul litigios nu poate fi exercitat, 
(Duvergier, Venie, II, No. 364, 567, 570; 
Troplong; Vente, II, No. 993; Marcadă, Ari, . 
1699 urm.; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
559 quater, text şi nota 18, p. 456; Dalloz, 
Rep.» Vente, No. 2055; Suppl, Vente, No. 
903: Laurent, XXIV, No. 589 urm.: Huc, 
Cession. II, No. 657; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 916, 922; Guillouard, Vente, II, 
No. 885; Alexandreseo, VIII, partea II, p. - 
586, nota 1, 587, 588). 

4, In cazul când procesul poartă asupra 
unei. chestiuni de formă ori atinge fondul, 
cum ar fi de exemplu asupra valabilităţi 
unui testament, dreptul va fi socotit ca [i- 
tigios. Astfel, în acest caz, dacă un legatar 
care este parte în proces, cedează dreplu- 
rile sale, moştenitorii legitimi vor putea 
exercita  retractul litigios. (Duvergier, 
Vente, II, No. 37f; Troplong; Vente, II, No. 
995; Dalloz, Râp., Venie, No. 2059). 

5. O simplă cerere de plată a unei cre- 
auțe, când dreptul nu este contestat, nu 
poaie da caracterul de litigios a dreptului 
cedat. (Tioplong, Vente, Iî, No. 9%; Dal- 
loz, R€p., Vente, No. 2055), 

6. De asemenea, nu constitue un litigiu 
asupra fondului. existența unei cereri de 
partaj, când de altfel nu se contestă drep- 
tul cedentului. (Duvergier, Vente, II, No. 
572: Troplong. Vente, II, No. 991; Dalloz, 
Râp., Vente, No. 2055; Guillouard, Vente, 
II, No. 885), - 

7. De asemenea, nu se poate exerciia re- 
tractul litigios, când procesul poartă nu- 
ma! asupra unui accesoriu al lucrului vân- dui. (Baudry et Saignat, Vente, No. 928). 

8. Pentru exercitarea retractului litigios 
este necesar ca în momentul exercitării. 
procesul să nu se fi terminat definitiv. ne- 
fiind de ajuns ca în momentul cesiunii să 
fi existat un proces asupra fondului drep- 
tului: (Duvergier, Vente, II, No. 374; Tro- 
plong, Vente II, No. 897; Marcade, Ari. 
1700, No. 2; Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 146 bis, IX; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 559 quater, text şi nota 26, 
p. 457; Dalloz, Rep, Vente, No. 2062; 
Suppl., Vente, No. 907; Laurent, XXIV. No. 
599; Huc, Cession, II, No. 638; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 919; Guillouard, Vente, 
II, No. 886, 898). ” 

9, Astfel, în timpul judecării cererii de 
perimare a unei acţiuni nu se poate pro- 
pune retractul litigios; numai după ce se 
va judeca cererea de perimare şi se va 
respinge, poate fi propus retractul litigios, 
deoarece el constituind un mijloc de apă- 
rare, nu mai poate fi exercitat după ce s'a 
împlinit termenul de perimare şi acţiunea 
s'a stins. (Dalloz, Rep. Suppl., Vente, No. 
908; Huc, Cession, 1, No. 659; Baudry et 
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Saignat, Vente, No. 920; Alexandresco, ed. 
2-a; VIII, pariea II, p. 584 nota 2), , 

10. Retractul litigios va putea fi exerci- 
iat şi după terminarea definitivă a proce- 
sului, în cazul când cesionarul a ascuns 
în timpul procesului cesiunea şi deci cea- 
laltă parte nu a cunoscut-o decât după ter- 
minarea procesului. (Duvergier, Vente, II. 
No.. 378; Troplong, Vente, ÎI, 988; Dalloz. 
Rep.. Vente, No. 2044; Suppl., Vente, No. 
891; Laurent; XXIV, No, 600; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 950; Guillouard, Vente, 
IL, No. 899). 

11. Chestiunea de a se ști dacă un drept 
este sau nu litigios şi dacă este o chestiune 
de fapt sau de drept este controversată; 
părerea dominantă este că această che- 
stiune este de drept şi poate fi cenzurată 
de instanţa de recurs. (Bioche, Dictionnaire 
de procâdure, Droits litigieux, No. 28; A- 
exandresco, ed. 2-a, VIII, pariea II, p. 

592; Contra: Beudant, Vente, p. 295, nota 1), 
12, În afară de art. 1699 urm. e. civ. fr. 

(1402 urm, c. civ. rom.), codul civil se mai 
ocupă de vânzarea drepturilor litigioase şi 
în art. 1597 e. civ. fr. (1309 e. civ. rom); 
se decide însă în mod constant că înţelesul 
cuvintelor drepturi litigioase din art. 1699 
urm. €, civ. fr. (1402 urm. ce. civ. rom.) se: 
deosebeşte de înțelesul pe care îl dă ace- 
stor cuvinte art, 1597 ce. civ. în. (1309 e. 
civ. rom.). (Beudant, Vente, No. 411; Tro- 
plong, Vente, II, No. 986; Mourlon, Il, No. 
705; Mareadâ, Art, 1700, No. 1; Laurent, 
XXIV, No, 587 urm.; Huc, X, No. 23; 
Cession, Ii, No. 620; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 915; Guillouard, Vente, II, No. 
881 urm.; Colin et Capitant, II, p. 497; A- 
lexandresco, VIII, partea II, p. 590, 591, 

- 617; Nacu, [II, p. 310; N. Georgean, Studii 
Juridice, IL. p. 145), 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. a) Din momentul ce litigiul a fost iran-. 
şat între părți printr'o hotărîre definitivă 
de fond, lucrul încetează a mai fi litigios 
și potrivit ari. 1402 şi 1403 e. civ., retractul 
litigios nu mai poate fi exercitat, deoarece 
dacă motive de moralitate au impus legiui- 
torului acceptarea retractului litigios, pen- 
tru a îndepărta pe speculanţi dela câşti- 
guri ilicite în dauna părţilor litiganie, ace- 
ste motive nu mai există atunci când asu- 
pra litigiului a intervenit o hotărîre defini-. 
tivă şi când partea câştigătoare poate şi 
trebue să fie autorizată a face acte de dis- 
poziţie valide relative la bunul dobândit pe 
cale de judecată, în virtutea principiului 
economie, după care bunurile trebuesc să. 
circule; a , 

b) Dacă contestaţia la executarea unej 
hotărîri nu mai poate avea nicio influenţă. 
asupra litigiului de fond, decât numai 
dacă, fiind examinată s'ar găsi că trebue 
admisă şi s'ar redeschide astfel din nou pro- 
cesul, urmează că din moment ce contesia-. 
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ţia a fost respinsă, aceeaşi soartă are şi re- 
tractul litigios propus de contestator. (C. 
Apel Iași s. |. 54 din 21 Martie 1925, Drep- 
tul 27/1995). | 

2. Dacă legiuitorul a admis retractul li- 
tigios, prin aceasta a voit să împiedece cum- 
părările de drepturi litigioase, cari puteau 
duce la speculă din cauza acestui caracter 
al lor. Prin urmare, ori de câte ori dreptul 
litigios nu formează decât un accesoriu al 
dreptului principal, retractul litigios nu se 
poate exercita. (Cas, 1, 1767 din 30 lunie 
1925, Pand. Săpt. 26/1295, Pand. Roum. 1926, 
UI, 35). , 

3. Perimarea e o instituliune menită a 
nu lăsa pricinile nedeslegate la infinit, 
bazată pe prezumpțiunea ca partea căreia 
i se opune a renunțat la proces, şi are de 
scop a conduce la stingerea instanţei. 

" Deşi în procedura română perimarea nu 
operează de drepi prin expirarea termenu- 
lui defipt de lege, ci numai după o cerere 
confirmată prin  hotărîre judecătorească, 
totuşi eventuala hotărîre de admitere a pe- 
rimării are efect retroactiv dela data ce- 
rerii, 

Legiuitorul în art. 257 pr. c. stabileşte ca 
singure condițiuni pentru obţinerea peri- 
mării: 

1. O cerere a celui care o solicită. înso- 
țită de dovada plății taxelor de citaţii şi; 

n anumit timp de inacţiune a celui 
ce poartă procesul, până la introducerea 
unei asemenea cereri, 

egea dispune imperativ. că; odată ce- 
rerea introdusă, judecătorul să ordone ve- 
rificarea în faptul a celei de a doua con- 
dițiuni şi apoi să soluţioneze urgent cere- 
rea de perimare, ascultând părțile. 

Din aceste consideraţiuni rezultă că: oda- 
lă o asemenea cerere introdusă, pe vechiul 
proces se grefează un nou litigiu, care pa- 
xalizează până la deslegarea sa, soluţio- 
narea fondului; şi deci nu se poate primi o- 
punerea retractului litigios; până ce nu sar 
i respins ca nefondată cererea de perimare, 
A hotăr? altfel, ar fi să distingem unde 

legea nu distinge, să admitem că se pot propune în instanţa de perimare apărări 
de fond și să nesocotim principiul că dacă 
chemările în judecată nu se pot material- 
mente soluţiona în acelaşi moment în care 
au fost introduse, ele îşi produc însă efect 
încă de atunci. . 
Argumentul că: soluţionarea retractului 

litigios propus nu poate fi paralizat de fap- 
tul că cererea de perimare nu a fost încă 
tranşată, deoarece cât timp perimarea nu 
este admisă, instanţa este încă deschisă, nu 
este decât în aparenţă exact. Deoarece, da- 
că este adevărat că judecăţile se sting nu- mai prin hotărâre definitivă asupra fondu- 
lui, desistare, aquiesarea pâritului sau ho- 
tărîrea definitivă asupra perimării, este tot atât de adevărat că dela introducerea ce- rerii. de -perimare procesul de fond este închis sub condiția suspensivă a cererii de 
perimare. Şi nu se poate obiecta. cu succes la aceasta că, a considera procesul de fond 
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închis sub condiţia suspensivă a admiterii 
cererii de perimare este tot una cu a-l so- 
coti deschis sub condiţia rezolutorie a res- 
pingerii acesteia; fiindcă nu se pot con- 
cepe la eventuala îndeplinire a unei con- 
dițiuni. , , 

Astfel fiind. judecat de prima instanţă 
numai prin violare de lege, a admis retrac- 
tul litigios propus de R... înainte de a î se 
fi respins cererea de perimare şi deci mo- 
tivul 2 de recurs fiind întemeiat. recursul 
cată a fi admis, (Trib. laşi <. ILL, jur. 
No. 9095/925, Jur. Gen. 1926, No. 517). , 

4. â) Prin faptul că în codul nostru, civil 
care a reprodus aproape integral dispozi- 
țiunile codului civil francez, se găseşte su- 
primat art. 841 din acel cod, rezultă neîn- 
doios că legiuitorul român nu a voit să 
admită instituțiunea retractului succesoral 
menținând numai pe aceea a rctractului li- 
tigios, care se află legiferată în cuprinsul 
dispoziţiunilor art. 1402—1404 c. civ; 

b) Există cesiune de drept succesoral ori 
de câte ori un comoştenitor vinde în folo- 
sul unui străin dreptul său pe care-l are 
în sucesiune; dacă însă dreptul succesoral 
este contestat şi una din părțile care sus- 
tine că are vocaţiune la acea succesiune. 
vinde dreptul pe care-l pretinde, atunci e 
vorba de o cesiune de drept litigios, de- 
oarece în acest caz, dreptul cedat înainte 
de a fi un drept succesoral este un un drept 
litigios, şi numai în urmă capătă caracte- 
rul de drept suecesoral, dacă s'a resolvat 
litigiul recunoscându-se titularului acelui 
drept vocațiunea la acea succesiune: 

c) Atunci când între părți litigiul este 
legat prin faptul existenței mai multor ce- reri de trimitere în posesie făcute asupra 
aceleiaşi averi, fiecare din ele având în acelaşi timp calitatea de reclamantă în ce- rerea sa şi de pârită în cererile celorlalte 
părți, oricare din ele poate propune celei- lalte părţi, retractul litigios; 

d) Pentru ca dreptul să fie litigios nu 
este o condiţie neapărată ca să existe pro- 
ces între părți, ci este suficient ca dreptul 
să fie astfel contestat, încât procesul să fie iminent. (Trib. Ilfov s. I, c. cs: 141î din 11 Dec. 1925, Pand. Rom. 1926, III, 38, Dreptul 2/1926). 

. Acţiunea intentată de cumpărătorul 
unui imobil pentru validarea unui act de vânzare, nu constitue o contestaţie, în sen- sul art. 1405 din codul civil, pentru ca să 

L (C. Apel Bucureşti s. 1, 17 din 27 lanuarie 1926, Bul, C. Apel 8/1926). 
6. ențiunea dintrun act de vânzare. că vânzătorul nu recunoaşte actul de vân- zare “anterior şi că transmiie cumpărăto- rului. ceslunea acțiunilor sale de anularea 
vânzării, nu poate constitui o contestaţiune asupra fondului, în sensul ari. 1403 cod. 
civil, pentru ca să aibă loc retractul liti- sios. (C. Apel Bucureşti s. |, 17 din 27 lanuarie 1926, Bul, C. Apel 8/1926). 

7. Un drept este litigios în sensul art. 1405 cod. civ. dacă mai înainte de a fi fost 
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cesionat ar fi format obiectul unei instanţe 
judecătoreşti fiind vorba de o contestaţi- 
une asupra însăşi fondului şi deci, pentru 
admiterea retractului trebue, ca condiţi- 
une esenţială să existe asupra fondului 
dreptului un proces în curs în momentul 
cesiunii. 
Numai simpla posibilitate sau intenţiune 

procesuală nu poate autoriza exercitarea re- 
tractului litigios chiar dacă s'a manifestat 
prin diferite reclamaţiuni graţioase la au- 
toritatea administrativă sau chiar dacă for- 
mând obiectul unei instanţe judecătoreşti 
în care s'a contestat fondul dreptului totuşi 
sa hotărît de instanţa supzrioară incompe- 

Art. 1404. — Dispoziţiunile 
1. Când cesiunea s'a făcut 

tar al dreptului cedat; 
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tența primei. (Trib. Covurlui s. ] din 9 
Tulie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1271), 

8. Potrivit art. 1402 şi 1405 -din codul 
eivil, retractul litigios se poate exercita nu- 
mai atunci când există proces asupra fondu- 
lui dreptului, atât în momentul cesiunii cât 
şi în momentul exercitării lui; astfel. că 
nu poate fi propus decât numai până ce 
nu a intervenit o hotărîre definitivă cu au- 
toritate de lucru judecat. (Trib. Ilfov s. 1. 
c. c., 851 din 8 Octomvyrie 1926, Dreptul 
55/1926, Pand. Rom. 1926, II, 273). 

9. A se vedea: art. 1509, nota 2; art. 
1402, cu notele respective. 

articolului 1402 încetează: 
la un comoştenitor sau coproprie- 

2. Când sa făcut la un creditor, spre plata creanţei sale; 
3. Când s'a tăcut către posesorul fondului asupra căruia 

există dreptul 
1701). 

du droit câde; 
s 

litigios. (Civ. 1402, 1403; C. com. 45; Civ. Fr. 

Text. fr. Art. 1701. — La disposition portâe en lartiele 1699 cesse: 
1% Dans le cas oi la cession a 6t6 faite ă un cohsritier ou copropribtaire 

„20 Lorsqu'elle a €t€ faite ă un cr€ancier en paiement de ce qui lui est di; 
30 Lorsquw'elle a €t6 faite au possesseur de 'hâritage sujet au droit litigieux. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. [. 1205 din 15 Mai 1925, Pand. Rom. 1926, 1, îti; 
DIMIU RADU, „Cesiunea drepturilor litigioase“, Pand. Rom. 1926, IV, 33; 
GEORGEAN N., Studii Țuridice, vol. |. „Retractul litigios“, p. 169; 
HAGI-GHEORGHE AL., „Relractul succesoral“,- Dreptul 18/1926. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Posesorul fondului 7, 8. 
Raţiune 1. 
Retract litigios 1 urm. 
Retract succesoral 9, 10. 
Revendicare 8, 

Accesorii 2, 6. 
Comoştenitor 3, 10. 
Coproprietar 3, 10. 
Creditor 4, 5, 6. 
Emunerare limitatiyă 14. 
Intenţie 6. Speculaţiune 1. 
Ipotecă 7. Vânzare 2, 6. 
ocațiune 3. 

_ Doctrină, 

1. Motivul peutru care legiuitorul a pre- 
văzut în art. 1701 ce. civ. în. (1404 ce. civ. 
roma.) cele trei cazuri când cesiunea are o 
cauză legitimă şi nu se poate exercita re- 
tractul litigios, este. că în aceste cazuri 
este exclusă orice idee de speculațiune 
din partea cesionarului. (Baudry et Saig- 
nat, Vente, No. 959). 

2. Când dreptul litigios se află cuprins 
în mod accesoriu într'o vânzare care are 
un alt obiect principal, nu se poaie exer- 
cita retractul litigios. Astfel când un pro- 
prietar vinde un imobil şi odată cu acest 
imobil vinde şi un drept litigios pe care 

pretinde că-l are contra locatarului, acesta 
din urmă nu poate exercita retractul liti- 
gios contra cumpărătorului. (Duvergier, 
Vente, II, No. 597; Troplong, Vente, II, 
No. 1011; Aubry et Bau, ed. 4-a; IV, $ 359 
quater, text şi nota 35, p. 458; Dalloz, Rep., 
Vente, No. 2036; Suppl., Vente, No. 884; 
Laurent, XXIV, No. 610: Baudry et Saig- 
nat, Vente, No. 998; Guillouard, Vente. II, 
No. 897). 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 1701 punc- 
tul 1 c. civ. fr. (1404 punctul î ce. civ. rom.) 
retractul litigios nu poate fi exercitat când 
cesiunea a fost făcută unui comoşienitor 
sau coproprietar al dreptului cedat. Pen- 
tru ca această excepţiune să-şi găsească 
aplicaţiunea, trebueşte ca cesiunea să ema- 
ne dela coproprietarul essionarului iar nu 
dela un terţ, cum ar fi dela autorul pro- 
cesului angajat contra celor doi coproprie- 
tari cu privire la dreptul cedat. (Duvergier, 
Vente, II, No. 392; Troplong, Vente, II, No. 
1005; Demante et Colmet de Santerre, VII, 
No. 148 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 359 quater, text şi nota 55, p. 458; Dalloz, 
Rep., Vente, No. 2028; Suppl.. Vente, No.
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s82; Laurent, XXIV, No. 607; Baudry et 
Saignat, Vente, No. 962; Guillouard, Vente. 
IL No. 894; Contra.: Duranton, XVI, No. 559; Huc, X, No. 242; Cession, II, No. 680 
urm.). , , 

4, Poirivit dispozițiunilor art. 1701 pune- 
iul 2 c. civ. fr. (1404 punctul 2 e, civ. 
+om.), o a două excepțiunea la exercitarea retraciului litigios este aceea când cesiunca 
sa făcut la un creditor spre plata creanţei 
sale. (Dalloz, Rep., Suppl., Vente. No. 885). 
"9. În cazul când datoria în vederea plă- ţii căreia se face cesiunea a fost creată numai în scopul de a eluda exercitarea 
retraciului litigios, acesta va fi admis a se exercita. (Duranton, XVI, No. 540; Duver- gier. Vente, II, No. 394;  Dalloz, Rep., Vente, No. 2030; Huc, Cession, II, No. 675; Baudry et Saignat, Venie, No. 964). 

6. In cazul când datoria intră numai pentru o porțiune în prețul cesiunii, şi deci pentru surplus există Vânzare, se va cerceta care a fost în intenția părţilor par- tea principală şi partea accesorie dintre plata datoriei şi înstrăinarea dreptului li. tigios. (Duvergier, Vente, II, No. 395; Dal- loz, Râp., Vente, No. 2051: Suppl., Vente, No. 883; Huc, Cession, II, No. 676; Baudry et Saignat, Vente, No. 965). 
7, Potrivit dispozițiunilor art. 1701 pune- iul 5 c. civ. în. (1404 punctul 5 e. civ. rom,) -a treia excepţie la exercitarea retractului litigios este aceea când cesiunea s'a făcut către posesorul fondului asupra căruia e- xistă dreptul litigios, Astfel, această excep- țiune se aplică deținătorului care ar cum- păra o creanță ipotecară asupra imobilului pe care îl deţine, (Duranton, XVI, No. 54; uvergier, Vente, II, No. 396; 'Troplong, Venie, II. No. 1008; Marcade, Art. 1699 1701, No. 3; Dalloz, R€p., Vente, No. 2033; Baudry et Saignat, Vente, No. 966; Gu- illouard, Vente, II, No. 896). 
8. De asemenea această excepţie se apli- că posesorului care pentru a se apăra mai bine într'o acţiune de revendicare, cum- pără dreptul unui tert“ care se pretinde de “asemenea proprietar. (Troplong, Vente, II, No. 1008; Dalloz, Rep., Venie, No. 2035; 
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Contra: Baudiy et Saignat, Vente, No, 
966). , AR 

9. Pentru motivul că, legiuitorul nostru 
a suprimat art. 841 c. civ. fr. care prevede 
dispoziţii ce autoriză retractul succesoral 
sa decis de o parte din doctrină şi juris- 
prudenţa română că în. £ 
dispoziţiile retractului litigios nu se aplică 
în materie de drepturi succesorale (bine 
înțeles afară de cazul din art. 1404 al, 1), 
(Alexadresco, Vol. VIII, p. Il, ed. 2-a P. 
565, 615 urm,; Droit ancien et moderne de 
la Roumanie, pg, 180). _ 

10. In părerea contrară, se spune că le- 
giuitorul, după ce prin art. 1402 şi 1405 
€. civ. a organizat dreptul de retract liti- 
pios, a prevăzut prin art. 1404 trei cazuri 
în care un asemenea drept nu este admi- 
sibil, cazuri cari fiind limitative, nu pot îi 
întinse prin analogie; prin urmare, dacă 
cesionarul nu este comoştenitor sau copro- 
prietar al dreptului cedat, ci un terț faţă 
de succesiunea sau cu bunul care urmează 
a se împărţi, aceste cazuri rămân supuse 
regulelor generale din art. 1402 şi 1403 c. 
civ. (Comp. N. Georgean, Studii Juridice. 
II, p. 169). 

14. Excepţiunile prevăzute de art. 1404 
e. civ. rom, (1701 c. civ, îr.) când retractul 
litigios nu se poate exercita, sunt prevăzute 

e lege în mod limitativ iar nu enuncia- 
tiv. (Demante et Colmet de Santerre, VII, 
No. 148 bis, VI; Laurent, XXIV, No. 610; Huc, X, No. 345; Baudry et Saienat, Vente, No. 960; Guillouard, Vente: IL, No. 897; Alexandresco, VIII, partea II, p. 615, 617; Comp: Beudant, Vente. [[, No. 421). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
1. Excepţiunile prevăzute în art. 1404 din codul civil, referitoare la inadmisibi- litatea  retractului litigios, sunt restrictive iar nu enunciative. (Lrib. Dolj, s. II, 37 in 16 Ianuarie 1926, Justiţia Olteniei 8-10 926). 

TITLUL VI 
Despre schimb.. 

Art. 1405. — Schimbul este un contract prin care părțile îşi dau respectiv un lucru pentru altul. (Civ. 942, 948, 949, 1406 urm.; L. Timbr. 20 $ 5, 21 $ 5, 44 $5, 61—g; Civ. Fr. 1702). „Zet. fr. Art. 1702. — L'6change est un contr -donnent respectivement une chose” pour une autre, 

"ALEXANDRESCO! D., Observaţie 
46, : > . 

at par lequel les parties se 

* Bibliografie (continuare). 
sob 'Trib. civil Montauban, 9 Mai 1922, Pand. Rom. 1926. 
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INDEX ALFABATIC 
(la doctrină). 

Lucru nedeterminat 5, Act autentic 20, e . 
Obiectul,schimbului 12— 

21 
Apreciere suverană 11. 
Argint 14, . 
At 14. Obligaţie reciprocă 28, 29, 
Bani 13. Preţ 2. 
“Contract comutativ 4, Recurs 11, 

Schimb 1 urm. “Contract sinalagmatic 4. 
Servitute 12. Dare în plată 3, 6. 

Deosebire 2, . Soţi 18—20, 
Dotă 17—24, 23—26. Subrogaţie 30, 3i. 
Efecte 27. ” Sultă 7—10, 
Evicţiune 29, Transcriere 22—26. 
Imobil 12, 15—26, Transmiterea proprietăţii 5. 

Iatenţie 9. Uzufruct 12. 
Lucru cert şi determinată. | Vânzare 1—3, 711, 14, 19. 
Lucru mobil 12, 15, 

Doctrină. 

1, Poirivit dispozițiunilor art. 1707 c. 
Civ. fr, (1409 ce. civ. rom.) regulele dela 
vânzare se aplică şi la schimb, deoarece 
schimbul are cu vânzarea cea mai mare 
afinitate. (Dalioz, Rp., Echange, No. 7; A- 
lexandresco, LX, p. 9). 

2, Schimbul se deosebeşte cu toate a- 
cestea de vânzare întru cât: la vânzare 
este un singur lucru vândut şi un singur 
preţ. iar la schimb sunt două lucruri din- 
tre cari fiecare poate fi considerat ca 
prețul celuilalt; la vânzare prețul consistă 
în bani, pe când la schimb consistă într'un 
lucru dat în contra-schimb; la vânzare 
exisiă un vânzător şi un cumpărător, pe 
când la schimb fiecare parte este totodată 
vânzător şi cumpărător. (Dalloz, Rep. 
Echange, No. 6, 7; Guillouard, Traite de la 
Vente et de l'6change, II, No. 912). 

3. Nu trebueşie să se confunde schimbul 
cu vânzarea urmată de o dare în plată. 
(Duvergier, Vente, II, No. 404; Dalloz, Râp., 
Echange, No. 11; Suppl., Vente, No. 7). 

4, Schimbul este un contract comutativ 
şi sinalagmatic. (Dalloz Râp., Echange, 

o. 
5. La schimb se transferă imediat pro- 

prietatea numai când este vorba de lucruri 
cerie şi determinate. Dacă însă este vorba 
de lucruri nedeterminate, transmiterea pro- 
prietăţii se va face atunci când lucrurile 
vor fi individualizate. (Laurent, XXIV, No. 
611; Huc, X No. 244; Baudry et Saignat, 
No. 970; Guillouard, Vente, II, No. 914; 
Alexandresco, IX, p. 5 nota 2). 

6. Darea unui lucru contra unui fapt nu 
este un schimb, ci un contract nenumit. 
(Baudry et Saignat, Vente: No. 973; Gu- 
illouard, Vente; II, No. 917; Alexandresco, 
TX, p.9). 

7. În cazul când ambele lucruri schim- 
bate nu au aceeaşi valoare şi pentru sur- 
plus se plăteşte o sultă în bani, după o 
părere, dacă sulta este de o valoare foarte 
mică, acest lucru nu face să se piardă ca- 
racterul de schimb al convenţiunii. Dacă 
“valoarea lucrului cel mai puţin important 
este egală cu sulta, se va lua în consideraţie 
calificaţia convenției dată de părţi iar dacă 
sulta este egală cu a, treia parte, cu jumă-y 
“tate sau mai mult de jumătate a valorii lu- 
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“crului cel mai important, se va lua în con- 
siderare care este elementul predominant: 
vânzarea sau schimbul şi se va da deci 
contractului caracterul convenției care pre- 
domină. (Laurent, XXIV, No. 617; Gu- 
illouard, Vente, II, No. 918). 

8. După a doua părere, schimbul cu 
sulta este totdeauna un schimb, afară de 
cazul când sulta pe care trebueşte s'o plă- 
tească partea este aşa de mare încât for- 
mează în realitate obiectul principal al 
obligaţiei. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
360, p. 459; Baudry et Saignat, Vente, No. 
975; Comp.: Alexandresco, IX, p. 8). 

9, După a treia părere pentru a se de- 
termina natura contractului se va lua în 
consideraţie intenţia părţilor contractante, 
apreciată după împrejurările cauzei. (Mar- 
cade, Art. 1702, 1705, No, 2). 

10. După a patra părere, va exista vân- 
zare până la concurenţa sumei plătite 
ca sultă. (Troplong, Commentaire des titres 
de l'Echange et du louage, I, No. 5; Dalloz, 
Râp., Echange, No. 8; Vente, No. 4; Suppl., - 
Echange, No. 6). 

11. Instanţa de recurs va decide, după 
constatările de  faptt ale tribunalului, 
dacă actul prezintă caracterele juridice ale 
vânzării sau ale schimbului. (Dalloz, R€p., 
Suppl., Echange, No. 6). 

12, Pot fi schimbate toate lucrurile care 
pot fi vândute. Astfel pot fi schimbate: un 
lucru mobil contra unui alt lucru mobil; 
un imobil contra altui imobil; o servitute 
contra unui imobil; un uzufruct contra 
aliui uzuiruci, etc. (Dalloz, Râp., Echange, 
No. 17; Alexandresco, LX, p. 6, 7,9). 

13. Banii nu pot face obiectul unui 
schimb. (Alexandresco, LX, p. :5). 

14. Schimbul contra aurului sau argintu- 
lui poate constitui un adevărat schimb iar 
nu 0 vânzare; dacă aurul sau argintul nu 
sunt consideratie ca monezi, ci ca valoare 
metalică; după greutate. (Huc, X, No. 244; 
Alexandresco, LX. p. 4, nota 1). 
15. Se poate schimba un lucru de o natură 

contra unui alt lucru de altă natură. Ast- 
fel de exemplu, se poate schimba un imo- 
bil conira unuia sau mai multe bunuri mo- 
bile de o valoare egală. (Troplong, Echange, 
ÎI, No. 4; Baudry et Saignat, Vente, No. 975; 
Guillouard, Vente, II, No. 917). 
„16. Se pot schimba imobilele care apar- 

țin minorilor. (Demolombe, VII, No. 757; 
Dalloz, R€p., Minorit6, No. 545; Suppl. 
Vente, No. 16; Guillouard, Yente, II, No. 
920; Comp: Alexandresco, IX, p. 10; Con- 
tra: Laurent, V, No. 90). 

17. Imobile dotale pot fi schimbate în 
condiţiunile prevăzute de art, 1559 c. civ, 
în. (1954 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep. Echan- 
ge, No. 22; Alexandresco, IX, p. 7). 

18. Chestiunea, dacă este permis, cu au- 
torizația tribunalului, schimbul unui imo- 
bi] dotal al soţiei, contra unui îmobil al 
soțului, este controversată în doctrină şi în 
jurisprudenţă. . . . - aie 

În părerea care admite schimbul între 
soţi, se spune că imobilul 'doial poate fi 
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schimbat nu numai cu un alt imobil al 
unui terț, ci chiar cu un imobil al bărbatii- 
lui, dacă sunt îndeplinite condiţiunile ce- 
rute de lege, deoarece dispoziţiile artico- 
lului 1507 din codul civil dela vânzare, nu 
pot fi aplicabile în această. materie căci ar- 
ticolul 1409 din codul civil, după care re- 
gulele dela contractul de vânzare se aplică 
şi la contractul de schimb, se referă numai 
la condiţiunile generale în privinţa consim- 
țtimântului,  transcrierii, răspunderii de 
evicțiune etc. (Guillouard, Contrat de ma- 
riage, IV, No. 2056; D. Alexandresco. IV, 
partea Î, pag. 784, 785; VIII partea |, pg. 
205, 204, 414, 415; VIII, partea II, pg. 1%: 
IX, pag. 7; Droit aucien et moderne de la 
oumanie, pag. 104, 105; loan [. Ionescu, 

Dota sub raportul înstrăinării, pag. 196: 
Al. Degrea, Scrieri Juridice. vol. IV, „Che. 
stiuni diverse“, pag. 261, 262). 

19. In părerea contrară se spune că, în 
materie de schimb, trebuesc aplicate toate 
regulele dela vânzare, după cum prevăd 
dispoziţiile art. 1409 din codul civil şi de- 
oarece art. 1507 din codul civil, prevede 
că vânzarea între soți nu se poate face 
decât pentru cauză de lichidaţie în: cele trei cazuri limitativ arătate, nici schimbul 
între soți nu se poate face, tribunalul nea- 
vând căderea să dea autorizație de schimb 
decât între soţia dotală şi un străin în în- 
deplinirea cerințelor art. 1254, din codul ci- vil. (Laurent, XXIV, No. 4; Huc, LX, No. 483; Jouitou, Râgime dotal, No. 80; Demo- 
lombe, IV, No. 238; Aubry et Rau, ed, 5-a. 
V. $ 360 nota 16 bis, pag. 261; Gouillouard, 
Vente, II, No. 921; Baudry et Surville. 
Contrat de mariage, III, ed. 2-a, No. 1753; Baudry et Saignat, Vente, No. 229, 997; 

uc, LX, 485; Nacu, Dreptul civil român, 
III pag. 314 No. 5). 

20. În părerea care admite sehimbul u- nui imobil dotal al femeii contra unui imo- 
bil al soţului, se arată că acest schimb nu e nevoie să se facă neapărat prin act au- ientie. (Alexandreseo, VIII, partea I, p. 415). 

21. Femeia poate schimba un imobil do- ial cu un alt imobil al] ei care nu este dotal şi care astfel va deveni dotal, de- oarece în această privință se are în ve- dere imobilul iar nu persoana. (Ale- xandreseo, LX, p. 7). 
22. In cazul când a fost schimbat un imobil, contractul de schimb pentru a fi 

Art. 1406. — Schimbul se 
întocmai ca şi vânzarea. (Civ. Fr. 1703)... 

Tezi. fr. Art. 1703. — IP6ch 
meme manitre que la vente. 

DESPRE SCHIMB Codul ocișil 

opozabil terţilor va trebui să fie transcris. 
(Lroplong. “Transeription. No. 134; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 360, p. 462; Dalloz. 
Re€p., Suppl.. Echange, No. 8. 19; Laurent 
XXIV, No, 612: Baudry et Saignat, Vente. 
No. 971; Guillouard, Venice. ÎI, No. 95; 
Alexandresco. IX. p. 5, 11). 

23, Schimbul imobilului dotal după o 
părere trebueşte transcris căci numai ast- 
fel terții vor cunoaşte dotalitatea lui. (A- 
lexandresco, VIII. partea [. p. 416 urm; 
IX, p.97). , 

24. După altă părere, acest schimb nu 
trebucşte transcris deoarece art. 1254 c. civ, 
rom, nu ccre această formalitate şi nu 
poate exista nulitate unde nu prevede le- 
gea. (Al. Degrea, Scrieri Juridice. |. p. 497 
urm,). 

25. In părerea care admite necesitatea 
trauscricrii lipsa de transcriere va putea fi 
iinvocată de terți. (Alexandresco. VIII. par- 
tea I, p. 419). 
„26. De asemenea, lipsa transcrieri va pu- 
tea fi invocată şi de femeie. bine înțeles 
numai când imobilul dat în schimb a fost 
grevat înainte de transcriere cu o sarcină 
reală. căci dacă asemenea sarcină nu c- 
xistă femeia poate cere oricând traușerie- 
rea. (Alexandresco; VIII. partea |, p. 419). 

27. Efectul principal al contractului de 
schimb este de a face să treacă proprie- 
tatea lucrului schimbat la acel care îl pri- 
meşte în schimb. (Dalloz, Rep. Fchange, 
No. 24; Suppl. Echange, No. 18; Baudry 
ct Saignat, Vente, No. 970). 

28. Prin schimb se naşte obligaţia reci- 
procă a părților contractante de a preda 
lucrurile schimbate. (Dalloz, Râp., Echan- 
ge, No. 55: Baudry ct Saignat, ente, No. 
977; Alexandresco. IX, p. 14, 15). 

29. Fiecare coniractant este obligat să garanteze de evicţiune pe cocontractantul 
său. (Baudry et Saignat, Vente. No. 981; Guillouard. Vente, Ii. No. 927;  Alexau- 
dresco, IX, p. 12 urm.). 

30. Lucrul primit în schimb subrogă lu- crul pe care îl schimbă. Subrogaţia, după 
o părere, are loc de plin drept. (Duranton, 
VI, No. 23%; Troplong, Echange, 1, No. 11; 
Dalloz, Râp.. Fchange, No. 25). 

31. După altă părere, subrogaiia nu are loc de plin drept. deoarece legea nu pre- vede aceasta. (Guillouard. Vente, II, No. 934). 

face prin singurul consimțimânt, 
644, 971, 1295, 1801 urm.; Civ. 

ange s'opăre par le seul consentement, de la 

Bibliografie (continuare). 
ALPXANDREBOO D., Observaţie sub Trib. civil Montauban, 

2 9 Mai 1922, Pand. Rom. 192, 
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Codul civil 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art 1705 c. civ. 
tr. (406 ce. civ. rom.) schimbul se face prin 
simplul consimţimânt. (Dalloz, Rep., E- 
change, No. 5, 14; Suppl., Echange, No. 8; 
Alexandresco, IX, p. 4 5). 

2. Consimţimântul la schimb irebueşte 
să emane numai dela persoane capabile de 

a contracta. (Dalloz, Rep., Echange, No. 
15; Alexandresco, LX, p. 10). 

3. In principiu, schimbul nu e supus nici- 

DESPRE SCHIMB Art, 1407—1408 

unei forme speciale. (Dalloz, Rep., Suppl. 
Echange, No. 11). 

4. La schimbul creanţelor îşi găsesc a- 
plicațiunea dispoziţiile art. 1690 c. civ. fe. 
(1595 c. civ. rom.) în privinţa notificării 
sau acceptării. (Dalloz, Râp., Suppl. E- 
change; No. 11; Guillouard, Vente, II. No. 
915, 925; Alexandresco, LX, p. 5). 

5. Dovada contractului de schimb se va 
face potrivit regulelor de drept comun. 
(Marcad€, Art. 1702, 1705, No. 5; Baudry et 
Saignat. Vente, No. 972; Guillouard, Vente, 
II. No. 916; Alexandresco, IX, p. 6). 

Art. 1407. — Dacă unul din copermutanţi !) a primit lucrul 
lui dat în schimb, și în urmă probează că celalt contractant nu 
este proprietar al acelui lucru, nu poate îi constrâns a preda pe 
cel de dânsul promis, ci numai a întoarce pe cel primit. (Civ. 
1322, 1364; Civ. Fr. 1704). 

Text. fr. Art. 1704, — Si lun des copermutants a dâjă reșu la chose ă 
lui donne en 6change, et quil prouve ensuite que l'autre contractant n'est pas 
propritaire de cette chose, il ne peut pas tre forc& ă livrer celle qu'il a pro- 
mise en contre-6ehange, mais seulement ă rendre celle qu'il a regue. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1407 c. 
civ. rom. dacă unul dinire coschimbători, 

după ce a primit lucrul dat lui în schimb, 

dovedeşte că celalt nu este proprietarul lu- 

crului ce i s'a promis, el nu poate fi obli- 

Art. 1408. — Copermutantul 

gat a preda lucrul ce l-a promis, ci numai 
să întoarcă lucrul primit. (Alexandresco, 
LX, p. 15). | 

2. Din art. 1407 e. civ. rom. rezultă că 
schimbul lucrului altuia este nul. (Alexan- 
dresco, IX, p. 15). 

evins de lucrul primit în schimb, 
poate cere daune-interese sau întoarcerea lucrului său. (Civ. 
998, 1020, 1021, 1084 urm., 1341, 1843; Civ. Fr. 1705). 

Tezt. fv. Art. 1705. — Le copermutant qui est 6vincâ de la chose qu'il 
a recue en 6change. a le choix de conelure ă des dommages et interâts, ou d 
vepâter sa, chose. 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină). 

Prescripţie 8, 9, 10. 
Privilegiu 12 
Restituirea lucrului 3—7. 
Retroactivitate 6, 7. 

Ameninţare 11. 
Daune-interese 3, 4, 5. 
Efecte 6. 
Evicţiune 1 urm. 

  

Evicţiune parţială 5, i Revendicare 7, 8, 9. 
Garanţie reeiprocă 2, Schimb î urm. 
Imobil 9, 10. - Sultă 12, 
Lucru mobil 8, Vânzare 12. 
Opţiune 3, 4, 6, 41. 

Doctrină, 

1. Di art. 1705 e. civ. fr. (1408 ce cir. 
rom.) se prevede cazul unei evicțiuni în- 
tâmplată după ee schimbul a fost executat 
de ambele părţi, însă care rezultă din cauze 
anterioare contractului.  (Dailoz,. Rep. 
Echange, No. 40; Suppl., Fchange, No. 22). 

1) Adică acei cari fac schimbul. 

2. In caz de evicţiune fiecare dintre co- 
schimbători garantează lucrul dat în 
schimb, deoarece fiecare dintre ei este 
obligat să transfere proprietatea lucrului 
pe care îl dă în schimb. (Baudry et Sai- 
enat, Vente No. 981). 

In caz de evicţiune coschimbătorul 
are alegerea între a cere daune inerese care 
reprezintă valoarea lucrului de care a fost 
evins sau de a cere reîntoarcerea lucrului 
său. (Dalloz, R6p.. Suppl., Echange; No. 
59; Alexandresco, IX, p. 11; 12, 14). 

4, Cu toate că art. 1705 e. cir. fr. (1408 

c. civ. rom.) prevede care este alegerea pe 

care trebueşte să o facă coschimbătorul e- 

vieționat. nu se poate deduce că el nu are 

dreptul să ceară pe lângă restituirea lu- 
crului său şi daune interese încercate prin



Art, 1409. 

evicţiune. . (Duranton, XVI No. 545; Du- 
vergier, Vente, II, No. 4i6; Troplong; E- 
change, Î, No. 24; Dalloz, Rep., Echange, 
No, 59; Laurent, XXIV, No. 622; Baudry : 
et Saignat, Vente, No. 985, 984; Guillouard, 
Vente, II, No, 927; Alexandresco, IX, p. 14), 

5. In caz de evicțiune parţială, coschim- 
bătorul evins nu poate cere reîntoarcerea 
lucrului său, decât dacă eviețiunea este 
atât de importantă încât dacă ar fi prevă- 
zut-o nu ar fi contractat schimbul. În cazul 
când evicţiunea e de mai mică importanță, 
el va avea dreptul la valoarea părții evin- 
se. (Dalloz, Râp. Echange, No. 41; Laurent, 
XXIV, No, 623; Baudry et Saignat. Vente 
No. 985; Guillouard, Vente, Il, No. 927 Alexandreseo, IX, p. 14). 

6. In caz de eviejiune, când cosehimbă- 
torul evins optează pentru restituirea lu- crului ce l-a dat, această rezoluţiune are, în principiu, de efect a face să cadă toate drepturile ce a constituit asupra lui co- schimbătorul ce-l _restitue. (Dalloz,. Rep. Suppl Echange, No. 23; Alexandresco, LX, p. 12). 

7. Potrivit acestui principiu, coschimbă- torul evins are dreptul, în acest caz, să re- vendice lucrul ce l-a dat în schimb, în orice mână ar fi fost înstrăinat. (Duran- ton, XVI, No. 546; Duvergier. Vente, II, No. 417; Troplong. Echange, I, No. 25; Mar- cad€, Art. 1704, 1705, No. 2; iDalloz, Rp. Echange, No. 46; Suppl. Echange, No. 25, Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 360, text şi nota 15, p. 461, 462; Laurent, XXIV, No. 627; Huc, X, No. 245; Baudry et Saignat, Vente, No. 986; Guillouard, Vente, II, No. 930; Alexandresco, IX, p. 12, 15), ă 8. Dacă însă lucrul ce-l revendică ar fi un, lucru mobil, se vor aplica dispoziţiile art. 2279 c. civ. îr. (1909 e. civ. rom). (Dal- loz, Râp., Suppl., Echange, No. 25; Lau- 

» 

. 

Art. 1409. — Toate celelalte regule zare, se aplică şi la contractul de schimb. (Civ. Fr. 1707). 
—Teat, Jr. Art. 1707. — 'Toutes les autres r 8g: de vente svappliquent d'ailleurs î l'6change. 

DESPRE SCHIMB Codul civil 

rent, XXIV, No. 627; Guillouard, Vente, II, 
No. 930; Alexandresco, IX, p. 5, 15, nota 4). 

9. Dacă lucrul ce-l revendică ar fi un 
imobil care ar fi fost prescris de un terţ, 
revendicarea nu mai este posibilă. (Dalloz, 
Rep., Echange: No. 47: Suppl., Echange, 
No. _ 25; Laurent. XXIV, No. 627; Baudr 
et Saignat, Vente, No. 986;  Guillouard, 
Vente, II, No, 950; AAlexandresco, IX, p. 13). 

10. Prescripţia, în acest caz. nu va pu- 
tea curge în folosul terţilor decât din ziua 
evicțiunii  coschimbătorului  revendicani. 
(Baudry ct Saignar, Vente, No. 986, A- 
lexandresco, IX, p. 14). , 
11. Coschimbătorul umeninţat de evicliune 
nu este obligat să aştepie ca cvicțiunea să 
se producă, ci poaie să-și exercite dreptul 
său de alegere de îndată ce află că lucrul ce i s'a dat în schimb nu aparținea coschim- 
bătorului ce i l-a dat. (Duranton, XV I, No. 544; Duvergier, Venie, II, No. 413: 'Tro- 
plong. Echange, I. No. 35: Aubry et Rau. 
ed. 4-a, IV, & 360, text şi nota 5. p. 460: Laurent, XXIV, No. 620: Baudry ct Saig- 
nat, Vente. No. 987; Guillouard, Venie, II, 
No. 928). 

12, Sulta în bani considerată ca un prej 
al vânzării este garantată prin privilegiu 
vânzătorului, (Aubry ei Rau, ed. s-a, IV, j 360, text şi nota 9, p. 461; Dalloz, Rp. 
Suppl., Echange, No. 24; Alexandresco, 
IX, p. 18). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
1. Copermutantul. pentru a face vala- bil actul de schimb, are datoria să do- vedească proprietatea şi transmiterea tere- nului schimbat. (Cas. I, 2598 din 16 Ociom- vrie 1925, Pand, Săpt. 8/1926). 

prescrise pentru vân- 
1294 urm.; Civ. 

les preserites pour le contrat 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO D. Observaţie sub C. Apel Paris, 8 August 1922, Pand. Rom. ALEXANDRESCU TRAIAN, Nolă sub Cas, 1, 1205 din 13 Mai 1925 Borez A, Ar, Nolă sub Trib. Dorohoi, Ordonanţa 29 1925, |, 176; 
GEORGEAN N., Studii „Juridice, vol. 1 

Doctrină, 

„1. La schimb sunt aplicabile, în prin- Ciplu, toate regulele vânzării, la care re- gulele prevăzute de art. 1702—1705 e, civ, fr. (1405-—1408 e. Civ. rom.) nu au derogat expres sau la aplicarea cărora natura în- 

» „Dată. Diverse chestiuni“ Prahova S, II, 3019 din 20 Martie 1924, Pand. Ron 1926, iii 20, 

1926, III, 99; , Pang. Rom. 1926, ÎL, 14; 50 din 20 Martie 1925, Pand. Rom. 

53; Observaţie sub Trib. 

săşi a schimbului nu face vre un abstacol. audry et Saignat, Vente, No. 99%; A- leandresco, IĂ, p. 90). 
. Dispoziţiunile dela arvună Îşi găsesc aplicațiune şi la o promisiune de schimb. (Dalloz, Rep., Suppl., Echange, No. 20). „ Dispoziţiunile art. 15% ce. civ. 
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Codul civil 

fr. (1504 c. civ. rom.)” îşi găsesc apli- 
cațiunea şi la schimb, aşa încât dacă păr- 
țile contractante nu sunt de acord asupra 
valorii bunurilor lor respective, determi- 
narea acestei valori poate fi lăsată la apre- 
cierea unei terțe persoane. 
Vente, Il, No. 420; Troplong, Echange, I, 
No. 48; Dalloz, Rp. Echange, No. 15; 
Baudry et Saignat, Venie, No. 997; Gu- 
illouard, Vente, II, No. 919; Alexandresco, 
IX, p. 46, nota 2). , 

4. Dispoziţiunile art. 1641 urm. 6. Civ. 
fr. (1552 urm. c. civ. rom.) privitoare la 
garanţia pentru vicii redhibitorii, îşi gă- 
sese aplicațiunea şi la schimb. (Dalloz. 
Rep., Vices râdhibitoires, No. 4; Baudry 
et Saignat, Vente, No. 993: Guillouard, 
Vente, II, No, 952; Alexandresco, IX, p. î1). 

5. Se poate stipula la schimb pactul de 
răscumpărare. (Duranton, XVI, No. 544; 
Dalloz, R€p., Echange, No. 12; Guillouard. 
Vente, II, No. 933: Alexandresco, IX. p. 11). 

6. Dispoziţiunile art. 159 ce, civ, fr. 
(1305 c. civ. rom.) care prevăd. că spesele 
vânzării sunt în sarcina cumpărătorului, 
nu-şi găsesc aplicaţiunea la schimb; la 
schimb, afară de clauza “contrară, ambele 
părți, plătesc spesele fiecare pe jumătate. 
(Duvergier, Vente, II, No. 425; Troplong, 
Fchange, |, No. 45: Dalloz, Rep., Echange, 
No. 16; Laurent. XXIV, No. 614; Baudry et Saignat, Vente, No. 998; Guillouard, Vente, 
IL, No. 924; Alexandresco, LX, p, 16). 

1. Chiar dacă schimbul este cu. sultă, 
fiecare parte plăteşte jumătate din spe- 
sele contractului. (Dalloz, Rp., Echange; 
16; Baudry et Saignat, Vente, No. 998; Gu- illouard, Vente, I[1, No. 924; Contra: Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $_360, text şi nota 16. p. 462; Alexandresco. LX, p. 16). 

8. Dispoziţiunile art. 1617—1624 €. civ. În. (1327-1332 e. c., rora.) nu-şi găsesc aplica. 
Hunea, după părerea dominantă, la schimb, 
afară de cazul când rezultă că intenția 
părților a fost să ceară riguros conţinutul 
ucrurilor schimbate. (Duvergier, Vente, II, No. 426; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 560, text şi nota 17, p. 462; Laurent, XXIY, No. 646; Guillouard, Vente, II, No. 926: Alexan- dresco, IX, p, 16, 17; Contra: Troplong, 
Echange, 1, No, 54; Baudry et Saignat, 
Vente, No. 980). 

9. iDe asemenea, dispoziţiile art. 1602 al. 
2 e. civ. fr. (1312 al. 2, e. civ. rom.) nu-și 
găsesc aplicaţia la schimb, (Baudry et Sai- 

at, Vente, No. 998; Guillouard, Vente, II, 
0. 95; Planiol, Il, No. 166î: Alexan- dresco, LX, p. 16). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Pământul dobândit de săteni pe baza 
gilor pentru reforma agrară şi cel do- 

bândii prin diferite legi de împroprietărire, 
prin, legea de înstrăinare a bunurilor Sta- 
tului, ori prin cumpărare dela Casa Ru- 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. —3 

DESPRE SCHIMB 

(Duvergier, 

Art. 1409 

rală, nu poaie fi vândut sau cumpărat de- 
cât sub rezerva îndeplinirii condiţiunilor 
cuprinse în noua lege din 15 Martie 1925 
privitoare la înstrăinarea loturilor dobân- 
dite prin împroprietărire. 

Scopul acestei legi a fost: 
2) De a împiedeca despoierea sătenilor 

de pământul dobândit prin împroprietă- 
rire, operație atrăgătoare, având în ve- 
dere prețul urcaț al pământului; 

b) De a opri fărămiţirea excesivă a pă- 
mântului dat prin legile de împroprietă- 
rire; : 

c) De a evita acumularea acestor pă- 
mânturi, în mâna câtorva cumpărători cari 
ar forma din nou marea proprietate; 

d) Ca să oprească ajungerea pământului 
în mâna celor care nu-l muncesc . 

In consecinţă, în prevederile legii, şi pen- 
tru a ajunge: toate țelurile urmărite de legiuitor, trebue să înglobăm toate contrac- 
tele cari implică o transmisiune de pro- 
prietate a unor asemenea pământuri şi deci implicit şi contractele de schimb. 

Aceasta mai reiese şi din expunerea de moiive care prevăzând că contraciele ce operează o transmisiune de proprietate se vor face în formă autentică, în scopul ca organele însărcinate cu autentificarea să poată conirola îndeplinirea condiţiilor le- gi» printre celelalte contracte: vânzare, do- naţiune, etc. înscrie şi contractul de schimb, fapt care vădeşte ca legiuitorul l-a cuprins de asemenea în sfera de apli- care a acestei legi. Aşa fiind contractele de schimb nu se vor putea face decât cu în- eplinirea condiţiunilor prevăzute de art. 2 din citata lege singur compatibil cu na- tura acestui contract. (Trib. Dorohoi, Or- donanța No. 2950 din 20 Martie 1925, Pand. Rom. 1925, 1], 176). 
2. Potrivit art. 1409 e, ce 

este ținut să îndeplinease 
care le are un vânzător, deci între altele ŞI pe aceea de a preda la locul şi timpul convenit, bunul dat în schimb, 

Neîndeplinirea acestei obligaţiuni poate uce la rezilierea contractului de schimb, In speţă, „Tribunalul intemeindu-se pe probele administrate bine a declarat rezi- liat Contractul de schimb, odată ce consta- tă că, recurentul nu şi-a îndeplinit obliga- țiunea sa de a preda intimatei, terenul |iti- gios, ce făcea obiectul contractului de schimb, intervenit între ei la 1893. (Cas. L dee. 2598 din 16 Octomvrie 1925, Pand. Săpt. 8/1926). 
3. Atât în codul civil, cât şi în doctrină, contractele de vânzare şi de schimb sunt considerate deosebite prin natura lor, ast- 

fel că clauza dintr'un contract de arendare, 
că el devine reziliabil în caz de vânzare a 
moşiei, nu îşi are aplicaţiunea şi în cazul când proprietarul moşiei a trecut-o prin- tr'un act de schimb altei persoane. (C, Apel Bucureşti s. 1V, 87 din 17 Martie 1926, Bul. C. Apel, 9/1926, Dreptul 22/1926). 

„ Copermutantul 
ă. obligaţiunile pe 
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Art. 1410—1411 DESPRE CONTRACTUL DE LOCA ȚIUNE Oodul civil 

TITLUL VII. 

Despre contractul de locaţiune. 

CAPITOLUL |. 

Dispoziţiuni generale. 

Art. 1410. — Obiectul contractului de locaţiune este un lucru 
sau o lucrare. (Civ. 1411, 1413 urm., 1470 urm.; Civ. Fr. 1708). 

Text. fr. Art. 1708. — Il y a deux sortes de contrats de louage: 
Celui des choses, 
Et celui d'ouvrage. 

Doctrină, 

]. Legiuitorul distinge două feluri de lo- 
caţiune şi anume: locaţiunea lucrurilor şi 
locaţiunea lucrărilor. (Alexandresco, LX, p. 
20). , , 

2. Locaţiunea este o convenţiune prin 
care o parte se obligă în schimbul unui 
prej. fie să procure celeilalte părţi folosința 
temporară a unui lucru, fie să-i facă o lu- 
crare oarecare, fie să-i presteze serviciile 
sau industria sa pe un oarecare timp. (Dal- 

loz: Re€p.. Louage, No. 1; Comp: Alexan- 
dresco. LX, p. 23). 

3. Locaţiunea este un contract consen- 
sua], sinalagmatic, comutativ şi nesolemn. 
(Alexandresco. IX. p. 24, 25). 

4. La promisiunea de locaţiune se vo: 
aplica principiile expuse la promisiunea 
de vânzare. (Duvergier, Louage, |, No. 43; 
Troplong. Louage, |, No. 121; Laurent, 
XAV, No. 40: Baudry et Wahl, Louage, |], 
No. 42 urm.: Alexandresco, IX, p. 25). 

Art. 1411. — Locaţiunea lucrurilor este un contract prin care 
una din părțile contractante se 
folosința unui lucru pentru un 
determinat. (Civ. 942 urm., 945, 
com. 3, 13, 413 urm, 
27; Civ. Fr. 1709). 

îndatoreşte a asigura celeilalte 
timp determinat, drept un preţ 
947, 1413 urm., 1420, 1750; C. 

557, 716; L. Timbr. 33 $ 3; L. agrară 

Zezi. fr. Art. 1709. — Lie louage des choses est un contrat par lequel lune des parties s'oblige î faire jou ir Pautre d'une chose pendan: un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO D., Observaţie sub 'Trib.. Bar-Sur-Aube (Aube), 9 Mai 1920, Pand. Rom. 1926, III, 102; 
BERNSTEIN BENEDICT, Notă sub Jud ocol IV Bucureşti, 1604/1925, Jur. Gen. 1926, No. 893, 
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(la doctrină), 
Absenţă 41. Intenţie 7, Arbitraj 15. Interzis 14. Arvună 21, Locaţiune 1 urm. Bani 16, 17, Lucru mobil 4, 20, Capacitate 2, 20, Mandat 14, Comodat 14, 20, 24, Minor 4, 
Condiţie potestativă 9, 10. Obicei 7. Condiţie rezolutorie 37. 
Condiţie suspensivă 27, 
Consimţimânt 2, 5,6,» 

finiţie 4, 
Deosebire 23—26, 
Donaţiune 20, 
Dotă 11, 

Obiect 2, 4, 5, 22, 
Preţ 1, 2, 5, 13—20, 22,24, 
Producte 18. 
romisiune 21, 

Retnoire 8, 
Termen 2, 5—7, 9—12, 
Termen perpetuu 12, 

| 
Embatic 26 . i Termene succesive 8. Folosință 12,3, | Utilitate 3, îm g 20, | Uzufruct 11, 25. Imprumut 14. 24, Vânzare 19, 22, 23, 

" Doctrină, 

„].. Potrivit dispoziţiunilor art, 1709 ce. civ. Îr, (1411 c. civ. rom,) locaţiunea lucru- rilor este un contract prin care una dintre părți, se îndatoreşte a asigura celeilalte folosința temporară a unui lucru, în schim- bul unui preţ, determinat, (Dalloz, Rp. Louage, No. 1: Suppl., Louage, No. 14; A- lexandresco, LX, p. 21). 
2. Elementele constitutive ale locaţiunii lucrurilor sunt în număr de cinci: 1). un lucru, care formează  obiec- tul contractului şi a cărui folosință este dată locatarului; 2) două sau mai multe persoane având capacitatea să încheie contractul; 3) consimțimântul păr- 
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Codul civil 

tilor contractante; 4) o durată determinată 
a folosinţei: 5) un preţ determinat. (Dalloz. 
Rep.; Louage, No, 34; Alexandresco, LX, p. 
26, 54 urm.). , 
"3. Folosinţa dată locatarului, cuprinde, 

în principiu, toată utilitatea pe care poațe 
să o procure lucrul dat în locaţiune. (Dal- 
loz, Rep., Suppl., Louage, No. 14). 

4. Pot face obiectul unui contract de lo- 
cațiune toate lucrurile mobile sau imobile, 
corporale sau  incorporale, prezente sau 
viitoare, care sunt în comerţ, fie că aceste 
lucruri sunt determinate, sau nedetermi- 
nate, (Pothier, Louage, IV, No. 8; Duran- 
ton, XVII, No. 28; Troplong, Louage, I, No. 
9%; Alexandresco, IX, p. 34, urm.). 

5. Consimţimântul părților trebueşte să 
aibă loc asupra naturii contractului şi a- 
supra elementelor sale cari sunt obiectul, 
durata şi prețul. (Pothier, Louage, IV, No, 
52; Duvergier, Louage, I, No. 16; Dalloz,, 
Rep.. Suppl., Louage, No. 57; Alexandresco, 
TĂ, p. 45, 46). 

6. Pentru încheierea contractului de Loca 
țiune, trebueşie ca părţile să fi convenit 
asupra duratei contractului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 363, p. 464; Dalloz, Rep. Louage, No. 88; Suppl.. Louage, No. 62; Laurent, XXV, No. 37; Baudry et Wahl, Louage, I, No, 1224; Guillouard, Louage. I, No, 407; Alexandresco, IX, p. 45). 

7, Tribunalele nu pot, pentru a inter- -preta convenţiunea, să determine durata contractului de locaţiune, după intenţiunea rezumată şi obiceiul locului. (Duranton, VII, No. î1z; Duvergier, Vente, III, No. 484; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 183 bis, VII; Huc, X, No. 531; Gu- illouard, Louage, 1, No. 407; II, No.. 501; 
Contra: _ Dalloz, Rep..  Louăâge, No. 9;; Suppl., Louage, No. 62: Laurent, XXV, No. 322; Baudry et Wahl, Louase, 1. No. 1225), 

8. Sunt valabile locaţiunile cu perioade 
succesive și care pot fi reînnoite lupă fa- 
cultatea uneia sau celeilalte părţi sau a amândorura împreună. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 369, nota 23, p. 49%; Dalloz, Râp., Louage, No. 90; Laurent, XăV, No. 347; Baudry et Wabl, Louage, |, No. 1216; Gu- illouard, Louage, I, No. 425), 

9. Este valabilă şi nu cuprinde o condi- 
țiune potestativă, în sensul legal al acestui 
cuvânt, clauza dintr'un contract de loca- 
țiune, prin care se prevede că locatarul va 
sta în imobil cât va voi, dacă în contract 
sunt cuprinse elementele locaţiunii. (Du- vergier, Venie, III, No. 517; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, & 369, nota 16, p. 498; Laurent, XăV, No. 39; Huc. X, No. 270; Baudry ei Wabhl, Louage, I, No. 1211; Alexandresco, TĂ, p. 46, nota). 

10. De asemenea, este valabilă clauza din- 
ir'un contract de locaţiune încheiat pe du- 
rată nedeterminată, prin care locatorul îşi 
rezervă dreptul a pane sfârşit contractului 
când va crede. (Baudry et Wabl, Louage, I, 
No. 1211). * - 

11. Cu toate că durata contractului de 
locaţiune depinde în general de voinţa păr- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art: 1411 

ților contractante, voința lor este asupra 
acestui punct limitată. Astfel, legea fi- 
xează durata contractelor de locaţiune ale 
bunurilor femeilor măritate, minorilor; în- 
terzişilor, _absenţilor şi uzufructuarilor. 
(Dalloz, Râp., Louage, No. 8; Alexan- 
dresco, LX, p. 48 urm). . , 

12, 'De asemenea, locațiunea nu poate fi 
făcută pe timp perpetuu, (Duranton,. IV, 
No, 87; Troplong, Echange, I, No. 55; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a IV, $ 364, p. 469; Dal- 
loz, R€p., Louage, No. 8; Suppl, Louage, 
No. 63; Huc, X, No. 270: Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 1201; Guillouară, Louage, 
I, No. 36; Alexandresco, IX, p. 45, nota 2). 

13. In principiu, nu poate exista loca- 
țiune fără un prej determinat, convenit 
pentru folosinţă lucrul dai în. locaţiune. 
(Dalloz, Răp., Louage, No. 94: Suppl., Lou- age, No. 64; Alexandresco, IX, p. 42), 

14, In cazul când nu există preţ cert 
sau dacă prin acelaşi act s'a făcut locata- 
rului remiterea prețului, nu există loca- 
jiune, ci împrumut spre folosință sau co- 
modat sau un mandat deghizat. (Pothier, Louage, IV, No. 32; Dalloz, Râp., Louage, 
No. 93, 94; Suppl., Louage, No, 64; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 41, 832; Guillouard, 
Louage, I, No. 9, 63; Alexandresco, IX, p. 
42). 

_15, Cu toate că în general, preţul loca- țiunii trebueşte să fie cert şi determinat, 
el însă poate fi lăsat la arbitrajul unui terţ. (Duranton, XVII, No. 11; 'Troplong, Lou- age, I, No. 3; Dalloz, R€p., Louage, No. 101; Baudry ei Wabl, Louage, I, No. 832; Guillouard, Louage, 1, No. 65; Alexan- dresco, IX, p. 43). 

16. Pentru ca să existe contract de loca- țiune; după o părere, prețul trebueşte să consiste în bani, căci dacă prețul este în natură, nu există propriu zis un contract de locaţiune, ci un contract echivalent, care produce aceleaşi obligaţiuni. (Duranton, VII, No. 9; Troplong, Echansge, I, No. 5; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 156 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 365, nota 4, p. 465; Laurent, XXV, No. 58; Gu- illouard, Louage, |, No. 64). 
17. După altă părere, prețul contractu- lui de locaţiune nu trebueşie să consiste În mod- necesar în bani. (Pothier, Louage, IV, No. 39; Mareade, Art. 1713; Dalloz, Râp. Louage, No. 106; Baudry et Wahl, Louase, I, No. 656; Alexandresco, IX, p. 49). 

„18. Astfel, preţul poate fi stipulat plăti- 
bil în producte. (Dalloz, Rep, Louage, 
No. 106; Alexandresco, IX, p. 42). 

19. Ca şi la vânzare, prețul locaţiunii trebueşte să fie serios. (Duranton, XVII, 
No. 13; Duvergier, Vente, III, No. 102; Tro- 
plong, Echange, [, No. 3; Dalloz, Rp. 
Louage, No. 93; Laurent, XXV, No. 59; Ba- 
udry et Wabl, Louage, I, No. 840; Gu- 
ilouard, Louage, [, No. 65; Alexandresco, 
TX, p. 43). 

20. In cazul când preţul ru este serios, 
contractul nu este o locaţiune, ci un co- 
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modat, dacă este vorba de un lucru mo- 
bil, sau o donaţiune de fructe, dacă este 
vorba de un imobil, totuşi acest contract 
îşi va produce efectul dacă, părțile sunt 
capabile să dăruiască şi să primească. (Du- 
vergier, Vente, III, No. 101; Troplong, 
Echange, ÎI, No. 5; Dalloz, Râp., Louasge, 
No. 95; Baudry ei Wabhl, Louage, Î, No. 
840; Guillouard, Louage, I, No. 63). , 

2], Se poate stipula o arvună cu ocazia 
unei. locaţiuni sau a unei promisiuni de lo- 
caţiune. (Duranton, XIV, No. 312; Duver- 
gicuw, Vente, LII, No. 49; Troplong, Echange, 
], No. 124; Marcad€, Art. 1714, No. 4; Dal- 
loz, Râp.. Louage, No. 14: Suppl,, ouage. 
No. 60; Laurent, XXV, No. 4; Huc, X, 
No. 277; Baudry et Wahl. Louage, I, No. 
194  urm.; Guillouard, Louage, 1, No. 
42; Alexandresco, IX, p. 26). - 

22. Contractul de locaţiune se formează 
ca şi vânzarea cu care are oarecare ase- 
mănare, prin simplul consimţimânt şi cere 
de asemenea reînnoirea a trei elemente 
esenţiale: un lucru, un preţ şi consimţi- 
mântul părților asupra lucrului şi preţu- 
lui. (Dalloz, Rep. Louage, No. 20; (Alexan- 
dresco, LX, p. 26). | 

23. Contractul de  locaţiune se deose- 
beşte de contractul de vânzare deoarece 
locaţiunea. conferă locatarului un drepti suc- 
cesiv de folosinţă asupra lucrului dat în 
locaţiune, pe când vânzarea transferă ime- 
diat cumpărătorului proprietatea definitivă 
asupra lucrului vândut. (Pothier. Louage, 
No. 5, 4; Duranton, XVII, No. 8; Troplong, 
Echange, Î. No. 21; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

-1V, 8 365, p. 464; Dalloz, Rp, Louage, 
No. 20: Suppl., Louage, No. 15; Baudry et 
Wahl. Louage, I, No. 6; Guillouară, Louage, 
IL, No. 6 7; Planiol. II. No. 1664; Alexan- 
dresco. IX, p, 21, 26, 27). 

24. Locaţiunea se deosebeşte de împru- 
niutul spre folosință sau comodatul, de- 
oarece acesta este gratuit, pe când loca- 
țiunea se face în schimbul unui preţ. 
(Baudry et Wahl, Louage, 1, No. 39; A- 
lexandresco, [X, p. 32). | 

25, Locaţiunea are o mare analogie cu 
constituirea de uzufruct, însă se deosebeşie 
de ea sub un mare număr de raporturi. 
(Dalloz, Rp. Louage, No. 26; Su pl., Lou- 
age, No. 20: Baudry et Wabl, uage, |, 
No. 20: Guillouard, Louage. I, No 9; 
Alexandresco, LX, p. 28 urm.), 

26. Locaţiunea se deosebeşte de embatic, 
deoarece acesia conferă un drept real, pe 
când locaţiunea conferă un drept perso- 
nal. (Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 21). 
„27. Contractul de locaţiune poate fi pur 

ŞI simplu; sau supus unei condițiuni sus- 
pensive sau rezolutorii. (Dalloz, Râp.; Lou- 
age. No. 79; Baudry et Wahl, Louage, |, 
No. 49; Alexandresco, LX, p. 56). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927), - 

, L In principiu unul din elementele esen- tiale ale oricărui contract este consimţi- 
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mântul. adică acordul perfect dintre vom- 
țele ce concură la încheierea raportului pe 
care părţile au înţeles a-l lega, şi numai 
din momentul când acesti acord s'a legat, 
contractul a luat fiinţă cu toate consecin- 
tele sale pentru părțile interesate, 

Că precizarea acestui moment apare ca 
ceva foarte important mai ales atunci când 
acordul se încheie prin corespondenţă şi 
când deci operaţiunea se descompune în o- 
fertă şi acceptare. 

Că oferta sau policitaţiunea nu poate ea 
singură evident conform celor expuse să dea 
naştere niciunui raport faţă de persoana 
căreia se adrescază, decât numai dacă la 
dânsa se răspunde prin o acceptare abso- 
lut conform ci. 

Orice modaliiate sau condiţiune înserată 
în acceptare. cchivalează cu o nouă ofertă 
şi implicit cu refuzul celei dintâi, după 
cum aşa de categoric prevede art. 39 c. 
com. care în lipsă de dispoziţie contrarie. 
trebue să-şi găsească aplicațiune şi în ma- 
terie civilă, , - 

Ori în specie, reclamantului prin ofertu sa, 
a solicitat închirierea imobilului, declarând 
că în caz de se va câştiga recursul decla- 
rat de chiriaşă a imobilului, dânsul nu ra 
mai avea nicio pretenţie. Această ofertă a 
fost acceptată de pârită cu conditiunea 
expresă însă a eventualității câştigării pro- 
cesului, indiferent de titulatura de recurs- 
sau apel. ce i sar da. ceea cc faţă cu prin- 
cipiile expuse mai sus; echivala cu o con- 
tra ofertă care a şi fost acceptată în mod 
implicit de reclamant, ca cel ce a semnat 
ca membru în consiliul de administraţie 
procesul verbal în care se făcea menţiune 
de ea. 
„Că deci dela această dată acordul de vo- 
inţe s'a perfectat îuitre părţi şi numai prin 
analiza acestui acord trebue să se interpre- 
teze natura coniractului încheiat. 

Evident că contractul intervenit, este un 
contract de loeaţiune a cărui valabilitate 
este supus unei condițiuni suspensive a 
câştigării procesului de către cooperativă. 

_ Or. cum procesul a fost pierdut, necon- 
testat că şi cooperativa apare exonerată de 
orice obligaţiune faţă de reclamant, indi- 
ferent de împrejurarea că între timp, imo- 
Pilul a rămas liber, prin evacuarea lui be- 
nevolă, deoarece dela început perfectarea 
contractului era condiționată de câştigarea 
procesului şi nu de rămânerea lui liber. 
Deci acțiunea e nefondată. (Irib. Dorohoi 
sent. civ. No. 56 din 12 Martie 1925, Jur. 
Gen. 1926. No. 548). Ă 

2. In fupt: Soc. Tehnica cumpără dela soc. Industria Oxigenului o cantitate de Oxigen, care este livrată în 8 tuburi. Drept garanţie pentru tuburi se lasă o sumă de Lei 15.000. In factură se prevede că pen- tru tuburi se va plăti o „locaţie stabilită“. Tehnica pierzând două tuburi, pretinde restituirea, garanţiei, minus cota-parte pen- tru tuburile pierdute. 1 se opreşte lei 5000 drept preț al celor două tuburi pierdute, şi 
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le 3020 locaţia lor; până. în momentul de-. 

<larării pierderii. | 
In drept: Clauza tipărită cu privire la 

locație, nefiind nici conformă cu nota de co- 
mandă, nici discutată, ci mai mult o sur- 
prindere. fără elementul esenţial „preţ“, 
nu poate, conform art. 1505 şi 1441 c. civ.; 
forma o convenţie de locaţie. 

In materie comercială, dovada cu mar- 
tori nu poate fi admisă spre a stabili mo- 
dul obişnuit de a se lucra în această in- 
dustrie, uzurile (art, î. e. com.) fiind înlă- 
turate de legea noastră comercială. 

Menţiunea din factură: „preţul ce irebue 
a se plăti când tuburile nu sunt înapoiate 
la timp sau pierdute“, arătându-se şi su- 
ma de plată pentru fiecare tub, denotă un 
contreai de vânzare perfect. sub condiţiune 
suspensivă (pierderea tuburilor). 

Prin pierderea celor două tuburi, con- 
diția a lucrat în mod retroactiv, din mo- 
mentul. predării lor. astfel că partea deve- 
nind proprietară din chiar acest moment. 
nu datorează nici măcar vreo. desdăunare 
până în momentul anunţării pierderii. Ur- 
mează deci că pârita să restituie suma o- 
prită drept locaţie. iar cererea reconven- 
țională admisă în parte, sub formă de des- 
dăunare, pentru timpul cât reclamanta s'a 
servit de celelalie 6 tuburi: reținute pe o 
perioadă de timp mai mare decât timpul 
în care tuburile au fosi date liber. (Jud. 
Ocol, IV, Bucureşti, Cartea de jud. No. 
1604/925. Jur. Gen. 1926 No. 895). 

3. In fapt. La acţiunea în evacuare în- 
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dreptată contra sa; chiriaşul -a opus finele 
de neprimire că, nu reclamantul, ci soția 
sa, este proprietarul imobilului închiriat. 
Instanţa de fond a respins acest fine de 
naprimire pe consideraţia că: chiriaşul a 
contractat cu reclamantul ca proprietar şi 
sa comportat față de dânsul socotindu-l 
tot ca atare. Soluţia a fost confirmată de 
Înalta Curte. , 

In drept: Este necontestat că, la intexro- 
gatoriul luat recurentului la primă instanţă 
dânsul recunoaşte că, ocupă imobilul -pe 
baza vechiului contract dintre intimatul şi 
fostul -chiriaş; în acesi contract este con- 
siatat că infimatul figurează ca proprietar. 
de unde urmează că, chiar prin răspunsul 
său recurentul a recunoscut că; raporturile 
dintre dânsul şi intimat au fost legate. dela 
chiriaş la proprieiar şi că, în acest. mod 
s'au executat obligaţiunile lor reciproce în : 
tot cursul locaţiunii, de aceia. independent 
de drepturile soţilor intimaţi asupra -clă-: 
dirii închiriate şi care privese numai -.ra- 
porturile lor de restituire faţă de: condi- 
jiunile sub cari această clădire s'a refă- 
cui pe un imobil dotal, recurentul nu poate 
fi îndreptățit a susține că nu ate niciun 
raport juridic cu intimatul, când dânsul 
a legat acest raport personal cu întimatul 
și tot astfel l-a executat toată durata lo- 
caţiunii. (Cas. LI. dec. 1739 din 1 Martie 
1926, Jur. Gen. 1926, No. 876). : 

4. A se vedea: art. 1294, nota î; art, 1295; 
nota 12; art. 1418, nota 4). : : 

Art. 1412. — Locaţiunea lucrărilor este un contract prin care 
una din părți se îndatoreşte drept un preț determinat, a face 
ceva pentru cealaltă parte. (Civ. 942, 943, 945, 947, 1075 urm., 
1470 urrm.; Constit. 21; Lege pentru servitori din 16 lunie 1892; 
Civ. Fr. 1710). 

Text. fr. Avi. 1710. — Le louage d'ouvrage est un contrat par. lequel 
Pune des parties sengage îă faire quelque chose pour lautre, moyennant un 
prix convenu entre elles. 

Bibliografie (continuare), 

ALEXANDRESCO D., Wofă sub Trib. Amiens, S>mme, 9 lunie 1921, Jur. Gen. 1925, No. 1735; 
DEMETRESCU |. PAUL, „Reprezentanţa în comerț, diferența de mandat și locaţiune de operă“, 

Curier Jud. 29/1926, Justiţia Olteniei 1-2/1926; “ 
PORESCU FLORIAN, Nofă sub Cas [, 641 din 1t Martie 1925, Pand. Rom. 1926, ], 5; 
RAICEA Î. DEM. Nofă sub Judec. Bârca-Dolj, 146/1925, Jur. Gen. 1925, No. 1786; 
ONEANU N. C., „Confraciul de construcțiune navală în raport cu codul civil“, Pand. Rom. 

1925, IV, 50; Ă 
VRĂBIESCU G. N., „Răspunderea civilă a adoocatului“, Paud. Rom. 1926, IV, 17. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

„Contract comutativ 3, 
Contract consensual 3, 
Contract sinalagmatic 3. 
Definiţie 1. 
Deosebire 12. 
Executare cu forţa 5. 
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Locaţ, de servicii 1,7, 12,13. 
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Art. 1413 

Doctrină. 

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1710 c. civ. 
fr. (1412 c. civ. rom.) locaţiunea lucrărilor 
este un contraci prin care una dintre părți 
se îndatoreşte, drept un preţ determinat, a 
face ceva pentru cealaltă parte. Locaţiunea 
lucrărilor cuprinde două speci de contracte 
şi anume: locaţiunea de servicii, prin care 
o persoană pune munca sa în serviciul al- 
iei persoane pentru o durată determinată 
şi locaţiunea de lucrări propriu zisă, prin 
care o parte se obligă faţă de cealaltă parte 
să execute o anumită întreprindere. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 229; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371 bis, p. 
512; 'Dalloz, Rep., Suppl.. Louage d'ouvrage 
No. 10; Guillouard, Louage, II, No. 686; 
Planiol., II, No. 1826). , 

2, In contractul de locaţiune a lucrărilor, 
se numeşte locator acel care îşi închiriază 
munca sa şi locatar sau conductor acel care 
se obligă să plătească această muncă. (Po- 
thier, Louage IV, No. 393; Dalloz, Rep, 
Louage d'ouvrage, No. 2; Laurent, XXV, 
No. 485; Baudry et Wabl, Lonage, II, No. 
1632; Guillouard, Louage, II, No. 687; A- 
lexandresco, IX, p. 214). 

3. Contractul de locaţiune a lucrărilor 
este un coniract consensual, sinalagmatic şi 
gpmatativ, (Dalloz, Rep., Louage d'ouvrage, 

o. 3), 
4. Elementele esenţiale ale coniractului 

de locaţiune a lucrărilor sunt: consimţi- 
mântul, obiectul şi preţul. (Aubry et Rau. 
ed. 4-a; IV, $ 371 bis, p. 512; Dalloz, Râp. 
Louage d'ouvrage, No. 3; Suppl., Louage 
d'ouvrage, No. 11; Guillouard, Louage, ÎI, 
No. 686 urm.). 

5. Locajiunea lucrărilor are de obiect o 
obligaţiune de a face şi în caz de refuz, 
nu poate fi executată cu forța. (Dal- 
loz pe Louage d'ouvrage, No. 5), 

6. Peniru valabilitatea contractului de locaţiune a lucrărilor, trebueşte ca sarci- 
nile la care s'a obligat o parte să fie po- 
sibile şi să nu fie contrare legii sau bune- 
lor moravuri. (Dalloz, R€p.,  Louapge 
d'ouvrage, No. 9, 11). 

'7,. În orice contract de lucrări, trebueşte 
să fie stipulat un preţ, care ia denumirea 
de salar în contractul de locaţiune de ser- 
vinii şi care în principiu trebueşte plătit 
în bani, însă poate fi întovărăşit, ca acce- 
sorii, de oarecare prestații în natură. (Dal- 
loa, Rp., Suppl., Louage d'ouvrage, No. 
11). : 

8. Preţul trebueşie să fie serios. (Dal- 
loz, Râp.. Suppl. Louage d'ouvrage, No. 12). 

9. In cazul când părţile contractante nu 
au fixat preţul de mai înainte, fixarea lui 
se va face de tribunale, luând în conside- 
raţie natura şi importanţa lucrărilor şi o- 
biceiurile. (Dalloz, R&p., Louage d'ouvrage, 

DESPRE CONTRACTUL, DE LOCAȚIUNE 

bai 

Codul civil 

No. 7, 87; Suppl, Louage d'ouvrașe, 
No. 12). , 

10. În cazul când nu sa prevăzut un 
preţ, contractul va fi un mandat iar nu o 
locaţiune. (Dalloz, Râp., Louage d'ouvrage, 
No. 6). 
ip De asemenea. contractul va fi un 

mandat iar nu o locaţiune dacă prețul 
lixat va ti cu totul mic şi în disproporţie 
cu valoarea serviciilor făcute. (Dalloz. 
Rp.» Louage d'ouvrage, No. 6; Suppl., Lou. : 
age d'ouvrage. No. 14). , , 

12, Intre mandatul salariat şi locaţiunea 
de servicii sau lucrări este asemănare :nsă 
şi deosebire. După o părere mandatul -ala- 
riat se deosebeşte de locaţiunea de servicii, 
deoarece persoana însărcinată ca mandatar 
lucrează în numele mandantului pe care îl 
reprezintă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371, 
nota î, p. 512; Pont, Petits contrats. I, No. 
821 urm.; 'Dalloz, Râp. Louage d'ouvrage, 
No. 5; Suppl. Louage d'ouvrage. No. 14; 
Laurent, VII, No. 358; Baudry et Wabl, 
Louage, II, No. 1639 urm.; Guillouard, Lou- age, N No. 696; Comp: Alexandresco, IX. 
p. 32). 

13. După altă părere. va fi mandat sa- lariat când serviciile făcute vor fi mai mult 
intelectuale decât materiale şi din contră 
va fi o locaţiune a lucrărilor când servi- ciile făcute vor fi pur materiale şi me- canice. (Marecad€, Art. 1710; Dalloz, R€p., 
ouage. d'ouvrage. No. 5). 
14. Locaţiunea lucrărilor are uneori mare asemănare cu contractul de socielate. (Dalloz, Rp, ouage d'ouvrage, No._9; Suppl., Louage d'ouvrage, No. 15). 

„ Nu constitue un contract de societate ci un contract de locațiune de lucrări, con- tractul prin care lucrătorii participă la be- neficii. (Dalloz, Rp. Suppl., Louage d'ou- vrage. No. 15). 

| Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1, Advocatul angajând serviciile sale față de un comerciant, sub forma unui contract de locaţiune de servicii, acțiunea sa în da- une pentru desființarea contractului din culpa celeilalte părți, are un caracter pur civil ca şi contractul de locațiune. care a servit de substrat juridic al acestei actiuni. Prin urmare: instanţa competinte a judeca acțiunea este tribunalul civil iar nu cel co- mercial. Judecata are a se urma conform regulelor de procedură comună. în şedinţă publică, iar nu în camera de consiliu. art. 41 din legea corpului de advocaţi nefiind aplicabil în asemenea caz, (Cas. I, 641 din îi Martie 1925. Pand. Săpt. 17/1925, Pand. Rom. 1926, I, 52, Jur. Rom. 17/1925), 2. A se vedea: arţ. 1191, nota 5; art. 1470. cu notele respective, 

Art. 1413. — Locaţiunile sunt de mai multe feluri: şi au regulele lor proprii. 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1414 

Se chiamă închiriere, locaţiunea edificiilor şi aceea a 
mișcătoarelor; 

Arendare, locaţiunea fondurilor rurale; 
Prestaţiunea lucrărilor, locaţiunea muncii și a serviciului; 
Antrepriză, luarea săvârşirii unei lucrări drept un preţ. 

determinat, când materialul se dă de acela pentru care se execută 
o lucrare. (Civ. 1416 urm., 1446 urm., 1454 urm., 1470 urm,, 
1478 urm., 1498; C. com. 557 urm.; Civ. Fr. 1711). 

Tezt. fi. Ari. 1711. — Ces deux genres de lonage se subdivisent encore 
en plusieurs esptces particulitres:. 

On appele, bai? ă Joyer, le louage des maisons et celui des meubles; 
Bail &, ferme, celui des hâritages ruraux; 
Loyer, le louage du travail ou du service; | 
Bail dă cheptel, celui des animaux dont le profit se partage entre le pro- 

priâtaire et celui ă qui il les confie; 
Les. devi, marche ou priz fail, pour Pentreprise d'un ouvrage moyennanat 

un prix dâtermin€, sont aussi un louage, lorsque la matidre est fournie par ce- 
lui pour qui l'ouvrage se fait. 

Ces trois dernidres esptces ont des râgles particulicres. 

Bibliografie (continuare). 
“TONEANU N. C., „Coniractul de construcțiune navală în raport cu codul civil“, Pand. Rom. 

1925, 1V, 50. 

Doctrină, 

1. Impărțirea prevăzută în art. 1711 ce. 
civ. în. (1415 c. civ. rom.) în edificii şi 
fonduri rurale nu cuprinde toate bunurile | 
de natură imobiliară deoarece există imo- 
bile cari nu pot fi puse nici în uva din a- 
ceste două categorii. Astfel sunt terenurile 
care pot servi pentru facerea unui bâlciu, 

Art. 1414. — Se consideră 
timporară a unui imobil drept 
titlu ar îi făcută. 

minele şi carierele, chantierele ete. (Dalloz. 
Râp., Louage, No. 597). 

2. La locaţiunea acestor terenuri, chan- 
tiere etc., se vor aplica regulele dela în- 
chiriere. (Dalloz, Râp,, Louage, No. 597). 

3. În cazul când lucrătorul procură, pe 
lângă munca sau industria sa şi materia- 
lul, contractul va fi o vânzare iar nu o lo- 
caţiune. (Alexandresco. FX, p. 22). 

ca o locaţiune orice concesiune 
o prestațiune anuală, ori sub ce 

O asemenea concesiune nu trece către cesionar nici o 
proprietate, chiar când s'ar fi stipulat contrariul, ceea ce va îi 
fără nici un efect 1). (Civ. 1411), . 

Doctrină, 

1. Locaţiunea se deosebeşte de mandatul 
salariat, deoarece mandatul poate fi revo- 
cat totdeauna şi mandatarul administrează 
pentru mandani iar nu pentru €l însuşi. 
Astfel concesiunea dreptului de a încasa 
veniturile unui imobil pentru o sumă de 
bani, este un mandat, iar nu o locaţiune. 
(Alexandresco, IX, p. 52). 

2. Contractul de locaţiune poate avea 

  

oarecare asemănare cu contractul de socie- 
tate, însă se deosebeşte de el. Astfel dacă 
proprietarul a încredințat imobilul său u- 
nui terţ, pentru a-l administra şi acesta 
să reţie o parte din veniturile lui: contrac- 
tul va fi o societate iar nu o locaţiune, 
deoarece terțul nu se obligă personal la 
plata vreunei chirii și nu se foloseşte de 
lucrul încredinţat. (Alexandresco, IX, p. 32), 

3. În cazul când sa dai unui terț, folo- 
sina unui imobil cu obligaţia de a plăti 

1) Acest articol nu are echivalentul său în Codul civil Francez. El este inspirat din $ 1596 şi i Codul Calimach (Cap. 28, partea 2) şi din partea 3, Cap. 5 a Codului Caragea. » S și urm. dia 

 



Art. 1415 

o arendă în producte şi dacă proprietarul 
nu participă nici la câştig nici la pierdere, 
contractul va fi o arendare pe fructe. (A- 
lexandresco, TX, p. 33). , Ă 

4. Concesiunea perpetuă a unui teren în- 
tun cimitir pentru înmormântare, are 
multă asemănare cu dreptul de proprietate. 
(Alexandresco, LX, p. 53). 

5, Se consideră ca locaţiune abonamen- 
tul la telefon. (Huc, X, No. 534; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 28; Alexandresco, IX, 

, 33), 
P 6. De asemenea, dreptul de a depune ma- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

teriale într'un loc determinat. (Baudry et 
Wabl, Louage, ÎI. No. 33). , 

7. De asemenea, concesiunea dreptului 
de a vâna sau a pescui pe o proprietate. 
(Duvergier, Louage. I. No. Zi; Iluc, X, No. 
275; Baudry et Wall, Louage, I, No. %; 
Planiol, II, No. 1666 bis: Alexandresco, lă. 
„55). 

p 8. De asemenea, concesiunea dreptului de 
a lipi afişe pe un zid sau în o gară, precum 
şi concesiunea dreptului de a ţine un bu- 
fei sau restaurant într'o gară. (Alexan. 
dresco, IX, p. 35). 

Art. 1415. — Locaţiunile ereditare astăzi în ființă, cunoscute 
sub nume de emfiteuse ori embatic (besman), se păstrează. Ele 
se vor regula după legile sub care s'au născut. 

Pe viitor ele nu se mai 
urm.; C. Caragea, Art. 1—5, pa 

pot înființă 1). (C. Calimach, 1506 
rtea III, Cap. 5; Leg. 7 Apr. 1889, 

58 urm.; Legea agrară, Art. 7 litera d). 

Legea pentru reforma agrară, (vechiul Regat) din 17 Iulie 1921. Art 7. — Se declară expropriate în întregime: 

d) Pământul folosit cu titlu de embatic, besman, locaţiune ereditară, otaşniţă, „fie că este acoperit cu plantaţiuni, sădiri, clădiri sau nu, fie că este Situat în comunele rurale sau în comunele urbane. 
Sunt şi rămân desfiinţate, în virtutea acestei privilegiile, de orice natură şi de oriunde ar 

legi, toate depturile sau 
deriva, (hrisoave domnești, hotărîri, ete.) pe cari le au proprietarii sau alte persoane asupra acestor pământuri. Exproprierea se face în folosul embaticarilor. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCU PAUL, Memoriu sub Comisi 

Iulie 1925, Pand. Rom. 1926. JL. 205 MARINESCU G. N.. No 
Curier Jud. 39/19 

„Sion FLORIN, Wofă sub Trib, laşi S$. 11 
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INDEX ALFABETIC 
(la: doctrină), . 

Absenţă 16. 
Abuz 16. 
Act scris 12, 
Acţiune posesorie 10. 
Anulare 16 
Bani 13, 
„Biserică 14, 
Canon 1, 13,14. 

- Comoară 7, 
Construcţii 1. 

Hrisov domnesc 5. 
Imbunătăţiri 1, 4, 
Instrăinare 1, 9, 15, 
Ipotecă 1, 9. 
Leziune 16, 
Locaţiune 2, 4 
Mănăstire 14, 
Mine 7. 

| Moarte 16. 
Moditicări 6, 

Contract consensual 2, Moştenitori 1, 16. Convenţiune 5. . Nulitate 16. Definiţie 1. Perderea fondului 16. Deosebire 2, 4, Plantaţii 4. Dol 16, Plață 1, 14. 
Prescripţie 5, 16, 17, 
Prestaţie. 13, 
Preţ 1, 13, 44. 
Redevenţă 1, 13, 14. 

- Revendicare 9, 10. 

Drept real 3. 
Embatic 1 urm. 
Evicţiune 8, 
Expropriere 16. 
Fraudă 16,   Garanţie 8, . Reziliere 14, Grănițuire 10. Servitute 10, 11. DI 

1) Acest articol nu Codul Calimach (Cap. 28, partea 2) şi din 

unea judeţeană de exprupiere Prahova, 328 din 7 
ă sub Comisinnea de consolidări petrolifere Dâmboviţa, 40/1935, 

» 20 Octomvzie 1924. Pand. Rom. 1925, II. 274. 

Stingere 11, 14, 15, 16. 
uccesiune . 

Termen 1, 14. 
Testament 5. 

Uzucapiune 5, 16. 
Uzufruct 11, 
Vânzare 2, 
Violenţă 16, 

Doctrină, 

1. „Emfiteoza, bezmanul * 
este un contract Prin care 
concedează unei persoane pentru totdeauna sau pentru un termen lung, un pământ gol şi sterp cu scopul ca concesionarul (bez- manarul) să se folosească de acest pământ, îmbunătăţindu-] prin construcţii sau plan- taţii şi Plătind o mică redevență anuală, numită canon, cu condiţia de a-l putea instrăina, ipoteca şi transmite moştenitori-- lor săi, fără însă a putea fi lipsit de acest pământ de către concedent, decât în caz 

sau embaticul 
un proprietar. 

are echivalentul său în Codul civil francez, E1 este insp; în $ 1506 şi urm. din. partea 3, Cap. 5 a Codului Caragea, Art. Pirat din 5,1306 ş 
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Codul civil 

de neplata redevenţei sale“. (Alexandresco, 
TX, p. 369, 370; Comp: Duvergier, Louage: 
IL No. 144; Demolombe, LX. No. 485; Tro- 
plong, Louage, I, No. 32; Baudry et 
Chauveau, Des biens, No. 189; Planiol, I, 
No. 2990). 

2, Contractul de embatic.se apropie în 
unele privințe de vânzare, iar în altă pri- 
vință de locaţiune, însă se deosebeşte de 
«le, formând un contract special consen- 
sual. (Alexandresco, LX, p. 574). 

3. Embaticarul are un drept real asupra 
imobilului dat în embatic. (Alexandresco, 
1X, p. 578, 417). 

4. Embaticul se deosebeşte de contractul 
de locaţiune, deoarece locatarul nu are o- 
bligatia de a îmbunătăţi fondul arendat, pe 
când embaticarul are această obligaţie, (A- 
lexandresco, IX, p. 411. 412). 

5. Embaticul poate fi stabilit prin con- 
venţiune, prin testament, prin hrisov dom- 
nesc și prin uzucapiune.  (Alexandresco. 
IX, p. 418, 419, 439, 440). 

6. Embaticarul poate să facă schimbările 
pe care le crede utile fondului, putând deci 
transforma un câmp în pământ de arătură 
si îmvers. (Alexandresco, LX, p. 420). 

7. Embaticarul are dreptul la minele şi 
comorile aflate în pămâniul supus ambati- 
cului. (Alexandresco. IX, p. 420). 

8. Proprietarul trebueşte să garanteze pe 
embaticar contra turburărilor şi evicțiiunii, 
(Alexandresco, LX, p. 421). 

9. Fiecare dintre ambii proprietari poate 
zevendica pariea sa, s'o ipoteceze şi so în- 
străineze prin acte între vii sau prin testa- 
ment. (Alexandresco, IX, p. 421, 459). 

10. Embaticarul poate exercita toate ac- 
“Tiunile privitoare la folosinţa sa, cum sunt 
acţiunile posesorii acțiunea în grănițuire, 
acțiunea în revendicate, acțiunea de trecere 
când locul este înfundat, acţiunile privi- 
toare la servituţi, etc. (Alexandresco, IX, 
p. 422, 459). 

1]. Embaticarul poate greva de uzufruci 
și servituţi partea sa de proprietate, însă 
aceste drepturi vor cădea în caz când drep- 
tal, său sar stinge. (Alexandresco, LX. p. 
422). 

12. Pentru constituirea embaticului se 
cere existenţa unui act scris. (Alexandresco, 
IX. p. 417, 424, 440). | 

13. Redevenţa sau canonul ce trebueşte 
să plătească embaticarul, poate consista în 
bani: în natură sau în prestații personale, 
care nu pot fi nici mărite. nici micşorate. 
(Alexandresco, IX, p. 425), 

14. In cazul când embaticarul nu plăteşte 
canonul doi ani la biserici şi mănăstiri şi 
trei ani la particulari, embaticul este rezi- 
liat prin judecată şi embaticarul pierde fon- 
-dul cu toate îmbunătățirile făcute de dân- 
sul. Acest termen nu poate fi prelungit de 
juecători. (Alexandresco, LX. p. 426, 430, 
449). . 

15. De asemenea. embaticul se stinge 
prin înstrăinarea dreptului embaticarului, 
tără consimţimântul proprietarului. (A: 
fexandrescu. IX, p. 430). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

„rează de drept; 

Art. 1415 

16. De asemenea, embaticul se stinge, 
prin abuzul folosinţei; prin neîndeplinirea 
condiţiunilor contractului; prin pierderea 
totală a fondului; prin anularea contractu- 
lui pentru cauzele prevăzute de lege cum 
sunt dolul, frauda, violența, absenţa, lezi- 
unea; consimțimântul ambelor părţi; re- 
nunţarea uneia din părți; expirarea terme- - 
nului, când embaticul a fost contractaț pe 
durată determinată: moartea embaticarului 

- fără moştenitori legitimi: prin expropriere 
pentru cauză de utilitate publică; prin 
uzucapiune sau prescripţie achizitivă do- 
bândită de proprietar sau moștenitorul lui 
contra embaticarului. (Alexandresco, IX, p. 
450 urm,, 442 urm.). 

17. Embaticarul va putea prescrie con- 
tra proprietarului numai dacă va avea loc 

„0 interveriire ostensibilă a titlului său. 
(Alexandresco, IX, p. 4534). 

| Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1,. Prin efectul dispoziţiunilor art. 7 şi 
82 din legea pentru reforma agrară, pămân- 
tul folosit cu tiilu de embatic, besman etc., 
fiind, expropriat în folosul embaticarilor, 
aceştia au devenit deplini proprietari asu- 
pra pământului, astfel că în contra lor nu 
mai poate fi exercitată acţiunea întemeiată 
pe dispoziţiunea art. 1517 din codul Cali- 
mcah; care decade din dreptul de besman 
pe besmanarul care nu a plătit canonul de 
mai mult de trei ani, rămânând proprieiari- 
lor în acest caz numai dreptul de a ceresă 
fie despăgubiţi în conformitate cu dispozi- 
țiile legii agrare. (C. Apel laşi s. |, 28 din 
16 Martie 1925, Dreptul 23/1926). 
2. a) Dispoziţiunea art, 7 din legea agra- 

ră operează pe deplin drept desfiinţarea 
drepturilor de besman, sau orice alte con- 
stituiri vechi de locaţie cu lungă durată, 
în favoarea embaticarului şi această ope- 
rație se poate opune pe cale de excepție şi 
independenti de împlinirea formelor de ex- 
propriere, care se fac numai pentru con- 
trolul condițiunilor şi modalităţii de ex- - 
proprie; - 

b) Potrivit art. 1516 C. Calimach besma- 
nul se desființează și pentru neplata cano- 
nului: dar această desființare urmând a se 
face prin mijlocirea judecății. ea nu ope- 

c) Potrivit ari. 1527 Cod. Calimach drep- 
tul besmanului se pierde şi în cazul când 
a fost mutat asupra aliuia fără ştirea şi 
primirea proprietarului, iar pentru. pri- 
mirea unei atari mutaţiuni este suficient 
un: mandat general de administraţie, în- 
tru cât mutaţiunea besmanului constitue 
un act de administraţie; | 

d) Dispoziţiunea art. 1415 c. civ. refe. 
rindu-se numai la embaticurile existente 
la data întocmirii codului civil român, in- 
terzice pe viitor formarea altor embaticuri 
înfiinţate posterior aplicării codului civil, 

- cât şi modificărilor embaticurilor. existente, 
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cari au a fi considerate ca noui embati- 
curi. (Trib. Iaşi. s. II, 20 Octomvrie 1924, 
Pand. Rom. 1925, II, 274). 
-. 3. Contestarea unui drept de embatic în- 
“tre -doi pretinşi embaticari, nu este o che- 
stie de competinţa dreptului comun şi ea 
nu se mai poate pune pe nicio cale, dacă 
unul din embaticari a fost împroprietărit 
de comisia de împroprietărire şi pretinsul 
embaticar n'a făcut obiecțiunile sale la 
acea comisie. (Cas. [, 175 din 26 Ianuarie: 
1925, Pand. Siăpt. 23/1925), 

4. Dreptul de besman este un drept real, pe care embaticarul îl exe:c-tă în mod di- reci, animo domini. independent de nudul proprietar. Acest drept poate fi vândut, în- chiriat, transmis prin succesiune şi deci şi revendicat dela cel care l-a cotropit, în cazul când a trecuţ termenul pentru exer- citarea acţiunii posesorii, 
Indiferent de denumirea în drept a ac- liunii care protejează dreptul în contra ter- ților deținători fără calitate. această ac- țiune a titularului embaticului nu poate avea decât caracterul real al unei acţiuni petitorii. 
Caracterul unei actiuni nu poate reieşi decât din desbaterile părților şi concluziu- nile lor. Instanţele de judecată pot invoca din oficiu chestii noi, însă sunt datoare să le pună în discuiia părților. (Cas. 1, 430 din 20 Februarie 1925, Pand. Săpt, 22/1925, Pand. Rom. 1926, III, 17). 
5. Prin art, o7 din legea actuală a chi- 

țe vor judeca în ultimă instanță când va- loarea contractului va fi Până la 4000 lei. şi cu drept de apel când valoarea contrac- tului va fi între 4000 şi 15.000 lei. 

că atunci când prin acțiune se cere şi o su- mă de bani ca chirie sau daune, competin- ta stabilită prin al. I se va regula după va. loarea cererii, iar nu după valoarea con- tractului, astfel că judecătoriile vor judeca în ultimă instanță! când valoarea 'cererii va fi până la 4000 lei, și în primă instanță când valoarea va fi între 4000 şi 15.000 lei. rin urmare; în speță. fiind necontestat că obiectul cererii îl formează Suma de 2340 ici ce reprezintă o parte din chiria da- torită şi daune pentru stricăciuni, recla- mată de intimat urmează că, instanța de apel a interpretat bine textul arătat, când. a respins ca inadmisibil apelul recurentu- 
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lui, pe considereniul că valoarea cererii 
fiind sub 4000 lei, judecătoria de ocol a 
judecat în ultima instanță. (Cas. 1, Com- 
plet chirii dec. 1522 din 10 lunie 195, 
Jur. Gen. 1925 No. 2128). „ 

6. Potrivit dispozițiunilor legii agrare, 
ierenurile embaticare se expropriază în folosul embaticarilor. dacă ei sunt posesori 
actuali cu acest îitlu. (Comisiunea jude- 
teaună de expropriere Prahova, 328 din 7 Iulie 1925, Pand. Rom. 1926 li, 205). 

Z. &j După legea agrară din 1921, săte- nii embaticari, conform ari, 7 şi urm.; din lege, pentru a putea fi recunoscuţi proprie- 
tari pe terenurile ce le avusese în folosință cu titlul de embaticari, trebue neapărat să obţie prin expropriere. hotăriri definitive, ela organele prevăzute în lege cu aplica- rea ei, hotărîri cari le va servi în viitor 
ca titluri de proprietaie. 

b) După constituţia nouă şi legea agrară din 1921, întreg subsolul din România Mare, aparţine Statului şi ca atare foştii embaticari, azi expropriaţi cu formele le- sale, nu au niciun drept la subsol şi deci nici dreptul de a concesiona. (Comisiunea e consolidare petroliferă a judeţului Dâm- hoviţa. 49 din 9 Iulie 1925, Curier Jud. 39/1925). 
8. Clauzele prin cari părțile lasă fixarea uratei termenului de locaţiune la arbi- trul uneia din părți. sunt valabile în drept, căci în cazul unei atari clauze nu poate fi vorba de o condiţiune potestativă pură de care să depindă perfectarea convenliunii şi a cărei îndeplinire să depindă de voința exclusivă a uneia din Părți, nici de o lo- cațiune perpetuă de care se ocupă art, 1415 c. c., lipsind caracterul ereditar, ci este vorba numai de un simplu termen pri- vitor la durata contractului, care poate să depindă de voința uneia din părţi. 
În consecință, Curtea de fond privind ca valabilă o atare clauză. ceea ce în condi- tiunile în cari se punea discuțiunea în spe- ță, neapărat şi firesc implica interpreta- rea şi considerarea de către ea a contrac- tului de locaţiune ca o convențiune cu ter- men, prin aceasta nu a comis exces de pu- tere. violarea textelor menţionate sau w greşită interpretare a lor şi nicio nemoti- vare sau omisiune esenţială. (Cas. 1 2010 din 16 Sept 1925. Pand. Rom. 1926. II], 35. Pand. Săpt, 311926). 

9, se vedea: art. 517, nota 2; art. 1456, nota 4). 

- CAPITOLUL 1]. 
Regule comune la locaţiunea editici 

Art. 1416. — Dacă contractul punere în lucrare. 
proba prin martori, 
zice că s'a fost dat arvună. 

Numai celui 

şi una din părți 
ori cât de mic 

ilor şi a fondurilor rurale. 

făcut verbal n'a primit nicio îl neagă, nu se poate primi fie preţul şi chiar când s'ar 
ce neagă contractul se poate deferi jurământ. 

— 49 — 

 



Codul civil 

(Civ. 1191, 1203, 1207 urm,., 
242, 243; Civ. Fr. 1715). 

DESPRE CONTRACTUI, DE LOCAȚIUNE - 

1219, 1220, 1417; Pr. civ. 185, 

Tezt. fr. Art. 1715. — Si le bail fait sans 6erit n'a encore regu aucune 
-exâcution, et que Lune des parties le nie, la preuve ne peut âtre regue par 
temoins, quelque modique qu'en soit le prix, quoiquon allâgue quil y a eu 
des arrhes donnâes. 

Le serment peut seulement âtre dâfâr6 ă celui qui nie le bail. 
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15, Modificări 10, 
Contract tacit 5. Pământ 9. 
“Contract verbal 4, 6, 13, | Per erea contractului 8. 

14, 16—23, Prezumpţiune 10, 
“Corespondenţă 3. Probă 6 —12, 16—23, 
Dovadă 6—12, 16--23, Punere în executare 16, 
Dublu exemplar 14, 15. 21 —24. 
Edificiu 9. Recurs 28, 29. 
Executare 16, 21 —24. Scrisoare 3. 
Inceput de dovadă scris: Sublocaţiune 12. 
"10, 15, 22, 23, . Terţi 11. 
daterogator 20, Vânzare 25. 

Doctrină, 

1. Contractul de locaţiune nu este supus 
Aa vreo formă particulară, fiind un contract 
pur consensual. (Dalloz, Râp.. Lonage, No. 
113; Suppl., Louage, No. 68; Planiol, II, 
No. 1671; Alexandresco, LX, p. 58). 

2, Contractul de locaţiune poate fi făcui 
prin act autentic sau prin act sub semnă- 
tură privată. (Dalloz, Rep, Louage, No. 
115; Suppl., Louage, No. 68; Alexandreseo, 

-TX, p. 58). 
3. Contractul de locațiune se poate în- 

cheia prin corespondenţa părților sau a 
mandatarilor lor, (Dalloz, Rep., Louage, 
No. 115, 116; Suppl., Louage, No. 68, 7i; 
Laurent, XXV, No. 66; Baudry et Wahl 
Louage, No. 188; Alexandresco, LX, p. 58). 
„4. Contractul de locaţiune se poate face 
în mod verbal. (Troplong, Louasge, I, No. 
110; Marcade, Art. 1714 urm., No. î; Dal- 
loz, R€p.. Louage, No. 115, Suppl., Louage, 
No. 68; Alexandresco, IX, p. 58, 59), 

5, „Contractul de locaţiune se poate for- 
ma în mod tacit. (Dalloz, Rep, Suppl, 
Lenage Ne. 68: Laurent, XV, No. 48; 

„ ÎN0, 534; Baudr No. 190) yet ahl, Louage, j, 

6. În materie de locaţiune verbală, în 
“principiu şi afară de excepţiunile prevă- 
zute în mod expres de lege, proba se va 
face conform  regulelor dreptului comun,. 
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(Dalloz, R€p., Suppl., Louage, No. 70; 
Laurent, XXV, No. 66). , 

7. In cazul când contractul de locaţiune 
a fost făcut prin act scris autentic sau sub 
semnătură privată, dovada este supusă cu 
totul regulelor dreptului comun. (Dalloz, 
Nep., Suppl., Louage, No. 80; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 205), 

8. Astfel, dacă partea care invoacă, lo- 
" eațiunea a pierdut contractul scris, fără 
culpa sa, va fi primită a dovedi existenţa 
contractului şi elementele lui prin martori 
oricare ar fi prețul. (Demante et Colmet 
de Santerre, VII, No. 162 bis, III, IX; Lau- 
vent, XXV, No. 75; Huc, X, No. 279; Bau- 
dry et Wahl, Louage, 1, No. 205: Planiol, 
II, No. 1672; Alexandresco, LX, p. 59. 
nota 5). 

9, Dispoziţiunile art. 1745 şi 1716 c. civ. 
în. (1416 şț 1417 c, civ, rom.) au un carac- 
ter excepţional şi-şi găsesc aplicaţiunea 
numai la locaţiunea edificiilor şi fonduri- 
lor rurale iar nu şi la locaţiunea lucrurilor 
mobile. (Duranton, XVII, No. 52; Troplong. 
Louage, [, No. 110; Marcad6, Art, 1714-1716, 
No. 6; Masst et Verge sur Zachariae, IV, $ 
699, nota 5, p. 356; Demante et Colmet de 
Santerre, VII, No. 206 bis, III; Dalloz, Rep., 
Louage, No. 125, 869; Suppl, Louage; No. 
424; Laurent, XXV, No. 9; Huc, X. No. 
274; Gouillouard, Louage, II, No. 677; A- 
lexandresco, IX, p. 59, 67; Contra: Baudry 
et Wahl, Louage, I, No. 265). 

10. Dispoziţiunile art. 1715 ce, civ. fr. 
(1416 €. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiuiiea 
la stabilirea existenţei modificărilor aduse 

- unui contract de locaţiune pus în executare 
care pot fi dovedite potrivit dreptului co- 
mun, prin martori sau prezumpțiuni. dacă 
există un _ început de probă scrisă, (DaTloz— 
Rep. Louaze. NO. 127. Suppl., Louage, No. 
76; Baudry et Wahl, Lonage, [, No. 254; 
Guillouard, Louage, I. No. 79). 

11, Dispoziţiunile excepționale prevă- 
zute de art. 1715 şi 1716 c. civ. în. (1416 
şi 1417 e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea 
numai în raporturile dintre locator şi. lo- 
catar, iar nu şi în raporturile acestora cu 
ierțele persoane.  (Dalloz, Rep., Louage, 
Ne 145; Baudry et Wabl, Louage, [.. No. 

Art, 1416 |
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12. Dispoziţiunile art, 1715 e. civ. ir. 
(1416 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea 
nu numai la contractul principal de loca- 
iune, ci şi la contractul de sublocaţie. 
(Huc, X, No. 279; Baudry et Wabl, Louage, 
I, No. 1061). , 

13. Contractul de locaţiune este consi- 
derat verbal, când părţile nu au făcut un 
act scris pentru a constata convenţia lor. 
(Dalloz, Rep, Louage, No. 116). _ 

14. Contractul de locaţiune făcut în 
scris însă întrun singur exemplar original, 
este considerat, după o părere, un contract 
verbal. (Demanite et Colmet de Santerre, 
VII, No. 162 bis, II; Dalloz, Râp. Suppl., 
Louage, No. 72). 

15. După altă părere, acest act va avea 
valoarea unui început de probă scrisă. 
(Laurent, XXV, No. 70). 

16. In cazul când contractul verbal nu 
a primiti nicio punere în executare, dova- 
da se va face conform dreptului comun, 
prin probe scrise, mărturisire şi jurământ. 
(Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 73; A- 
lexandresco, IX, p. 62). 

17. Potrivit dispoziţiilor art. 1715, c. civ. 
În. (1416 ce. civ» rom.), acelui care neagă 
contraciul de locaţiune i se poate deferi: 
jurământ. Această dispozițiune constitue o 

" aplicatiune a dreptului comun şi priveşte 
jurământul decizoriu, singura dovadă cari 
poate i _ admisă că Du există un înce- 

ît de dovadă scrisă. (Demante et Colmet 
de Santiere, „No. 162 bis, VII: Dalloz, 
Rep. Suppl., Louage, No. 70; Laurent, 
XXV, No. 72; Huc, X, No. 279; Baudry et 
Wahi, Louage. I, No, 219; Planiol, II, No. 
1672; Alexandresco, IX, p. 62). 

18. In acest caz însă tribunalul va pu- 
tea deferi jurământul supletoriu, pentru „completarea probelor făcute, (Huc, X, No. 279; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 220; Planiol, IL, p. 525, nota 1; Alexandresco, 
IX, p. 65) 

19. Dovada contractului de locaţiune verbală poate fi făcută totdeauna prin mărturisiri judiciare, (Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 70: Laurent XXV, No. 2; Alexandresco, IX, p. 62; Contra: Taulier, Thâorie raisonnâe du code civile, VI, p. 221; Nacu, III, p. 524). ! 
20. Pentru dovedirea contractului de lo- cațiune, partea care invoacă existența a- cestui eontract, va putea să propue celei- lalte părţi care îi neagă existenţa, un in- terogator formal. (Duranton, XVIII, No. 53; Marcadă, Art. 1715. No. 2; Demanie ei Colmet de Santerre, VII, No. 162 bis, VII; Mourlon, III, No. 735; Aubry et Bau, ed. 4-a. IV, $ 564, nota 12, p. 467; Dalloz, Rep., Louage, No. 135; Suppl., Louage, No. ZO; Laurent, XXV, No. 72; Huc, X, No, 279; Baudry et Wahl], Louage, I, No. 214; Guillouard, Louage, I, No. 76; Planiol II, No. 1672), - ” 
2]. Din cuprinsul art. 1715 c, civ. fe. - (1416 c. civ. rom.) rezultă că, prin dero- gare dela dispoziţiile art. 1544 c. civ. fr. (1191 ce. civ. rom.), dovada contractului de 
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locaţiune verbală, care nu a primit nicio 
ocaliu în executare, nu poate fi făcută 
prin martori, chiar dacă pretul ar fi mai 
mic de 150 lei. (Dalloz, Râp.. Louage, No. 
121: Suppl., Louage, No. 74; Laurent, 
XXV, No. 604; Huc, X, No. 279; Baudry 
et Wahl, Louage, [. No. 208; Planiol, 1, No. 
1672: Alexandresco, IX, p. 61). 

22, In cazul unui contract verbal de 
locaţiune care nu a primit nicio punere în 
excutare, după o părere, dovada nu va 
putea fi făcută prin martori, chiar dacă 
ar exista un început de probă scrisă. (Du- 
ranton, XVII. No. 54; Demolombe, XXX. 
No. 108;  Troplong, Louage, [, No. 112; 
Larombitre, Obligations, _Art. 1547. No, 
38; Mass et Verg€ sur Zachariaec, IV, $ 
699, nâta 6, p. 557; Marcad€. Art. 1715, 
No. 2; Dalloz. Rp. Louage. No. 1%; 
Suppl., Louage; No. 74: Huc, X. No. 279: 
Guillouard, Louage. I, No. 78; Planiol, II. 
No 1672; Alexandresco, LX. p. 61). 

23. După altă părere. dacă există un 
începui de probă scrisă, dovada existenţei 
contractului verbal de locaţiune. care nu 
a primit nicio punere în execuiare, va pu- 
tea fi făcută prin martori. (Delvincourt, JI, 
p. 95, nota î; Duvergier. Louage, [. No, 
267; Demanie et Colmet de Santerre. VII. 
No. 162 bis, IV, VI: Aubry et Rau. ed. 4-a, 
IV, $ 564, nota 18; VIII. & 763 ter, nota 
5. p. 328; Laureut, XXV, No. 24: 75, 88; 
Baudry et Wabhl. Louage, I, No. 214). 

24. Potrivit dispoziţiunilor art. 1715 e 
cif. în. (1416 e. civ. rom) în cazul unui 
contract verbal de locaţiune care nu a 
primit nicio punere în execuiare, nu se 
poate dovedi cu martori că s'a dat arvună 
oricât de _ mică ar fi ca. (Dalloz. Rep. 
Louage, No. 122; Laurent, XXV, No. 7i: 
Huc, X, No. 279; Baudry et Wabhl, Louage. 
I, No. 209; Alexandresco, IX. p. 65). 

25. In cazul când clauzele contractului 
de locaţiune sunt obscure, după o părere, 
se vor aplica, prin analogie, dispozițiunile 
art. 1602 ce. civ. în. (1312 ce. civ. rom,) dela 
vânzare şi aceste clauze se vor interpreta contra locatorului, în favoarea locatarului. (Dalloz, R€p., Louage, No. 87, 147; Sunppl., Louage, No. 82; Baudry ct Wanl, Louage. I. No. 47, 231). | 26. După altă părere, în acest caz, se vor aplica dizpoziţiile dreptului comun, upă cum prevede art. 1162 c. civ. fr. (985 c. civ. rom.), aceste clauze interpre- tându-se în favoarea celui ce sa obligat. (Laurent, XXV, No. 99; Guillouard, Lou- age, I, No. 85). 

7. Prin urmare. în acest caz, clauzele se vor interpreta în favoarea locatorului sau a locatarului, după cum clauza constitue o obligaţie în sarcina unuia sau a celui- lalt. (Dalloz, Rep... Suppl, Louage, No. 82; Laurent, XXV, No. 9%; Guillouard, Louage, I, No. 85), 
„28. Tribunalele vor interpreta în mod suveran, fără posibilitate de control din pariea curţii de casaţie, clauzele contrac- - telor de închiriere. (Dalloz, Rep., 'Cassa- 
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tion, No. 1615, 1656; Suppl., Cassation, No. 

367; Louage, No. 82; Baudry et Wahl, Lou- 
age, LI. No. 47, 231). 

209, Dacă însă tribunalele sub pretextul 
de a interpreta clauzele contractului de 

închiriere, ar denatura textul şi sensul lor 
evident, interpretarea lor va_ cădea sub 

cenzura curţi de casaţie. (Dalloz, Rep. 
Suppl. Louage, No. 82). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. În fapt: Acţiuna în evacuare, bazată 
pe dejinerea imobilului fără titlu. Instanţa 
de fond o respinge, pe consideraţiunea că 
între părți există un contract verbal de - 
închiriere prelungit. 

Acest contract. instanța de fond îl de- 
duce din interogatorul chiriaşului, prin ca- 
re el pretinde că are un contract prelun- 
git, interogator care ar îi opozabil proprie- 
tarului, deoarece acesta s'a referit la dovada 
ințerogatorului, — cum şi din faptul de- 
ținerii materiale a imobilului. 

- Recursul bazat pe violarea art. 1191, 
1197, 11609, 1204 şi 1411 c.c.,a fost admis. 

In drept: Instanţa de fond, deducând în 
speţă existenţa juridică a pretinsului con- 
tract verbal de închiriere de o valoare mai 
mare de. 150 lei, nu dintr'un act scris sau 
din vreun început de dovadă scrisă com- 
plectată cu dovada cu martori ci din sim- 

ple prezumpțiuni, — cari sunt acelea ale 

deţinerii de fapt de către intimat a imo- 
bilului recurentului şi a plăţii unor sume 
la percepție, — şi din simpla afirmaţiune 
făcută la interogator de către intimat în 
favoarea sa, afirmaţiune pe care instanța 
de fond o întoarce în contra proprietaru- 
lui reclamant, prin aceasta a violat textele 
citate. (Cas. I, Complet chirii, dec. 15608 
din 15 Iunie 1995, Jur. Gen. 1925 No. 1888). 

2. Cu ioată eliminarea articolului 1714 
ec. c. francez, este necontestat că în drep- 
tul nostru, contractul de locaţie poate fi 
şi verbal. 

Acest lucru reiese din faptul că contrac- 
iul de locaţie este consensual, cerinţele 
art, 1416 e. c.. fiind impuse numai ca un 
mijloc-de probă. 

Potrivit art. 1416 c. c., eontractul făcut 
verbal, care n'a primit nicio punere în lu- 
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crare, nu poate îi dovedit cu martori, ori- 

cât ar fi de mic preţul. Inceputul de exe- 

cutare mărturisit, echivalează cu recunoa- 

şterea existenţei contractului însuşi, în a- 

cest caz probele purtând numai asupra 

condiţiilor contractului. 

Dacă însă se tăgădueşte existența exe- 

cutării —.cum este în speţă — se tăgădu- 

eşte. implicit însăşi ființa contractului şi 

ca atare proba cu martori devine inadmi- 

sibilă pentru dovedirea acestei puneri în 

lucrare, fiindcă dacă sar primi această 

dovadă în scopul cerut, va trebui apoi 

admisă aceeaşi probă pentru probarea con- 

tractului însuşi, eludându-se astfel indi- 

rect dispoziţiile legii. 
Ocupaţia unei case nu atrage prezumția 

că deținerea ei se face pe baza unui titlu, 

pentru a se admite proba testimonială în 

dovedirea faptului că folosinţa nu este de- 

cât rezultatul executării unui contract. 

Dispoziţiile ari. 1416 c. c., se aplică şi la 
veînnoirile de contracte de locaţie, cari ne- 
contestat sunt contracte noui. 

Când există un început de dovadă scrisă 
proba cu martori este admisibilă. 

Nu poate constitui început de dovadă un 
bugei semnat de către reclamant în cali- 

tate de preşedinte al băncii pârîte în care 
se prevede o anumită chirie pentru loca- 

lul băncii. fiindcă nefiind contestat că pi- 

rîta bancă n'are local propriu, era nece- 

sar, oricine ar fi fost preşedinte, să pre- 

vadă în buget o sumă pentru chirie. Fap- 
tul că banca se găsea în locuinţa recla- 
mantului în momentul redactării bugetu- 

lui, nu conclude la nimic altceva decât 

că în acel moment se execută un contract 

necontestat de părți. (Jud. Ocol. Bârca- 
Boli: 476 din 1925, Jur. Geo. 1926 No. 
176). Da 

3, Dispoziţiunea severă a art. 1416 din 

codul civil, find o derogare dela art. 1191 
ec. civ., strict limitată la contractul sub 
150 lei, urmează că dacă preţul este mai 
mare, dreptul comun devine aplicabil şi 
prin urmare; dovada contractului conform 
art. 1191: ce. civ., nu se mai poate face 
decât numai cu act scris, cu excepțiunea 
prevăzută la art 1197 c. civ., care prevede 
că în cazul când există început de probă 
scrisă, dovada locaţiunii se poate face şi 
cu martori. (Cas. Î, 2030 din 23 Martie 
1926, Pand. Rom. 1926, IÎ, 275). 

Art. 141%, — Urmând contestaţiuni asupra preţului contractului 
verbal, a cărui punere în lucrare a început, şi nefiind nicio 
chitanță, proprietarul jurând va îi crezut, dacă locatarul nu prefereşte 
a cere o estimaţiune prin experți. In cazul din urmă, spesele 
expertizei cad în sarcina lui, dacă estimaţiunea întrece preţul 
ce-l reclamă. (Civ. 1207 urm., 1219 urm., 1416; Pr. civ. 211, 
244; Civ. Fr. 1716). 

Tezt. Jr. Ari. 1716. — Lorsquil y aura contestation sur le prix du bail 
„verbal dont Lex6eution a commenct, et quil n'existera point de quittanece, le 
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Art, 1417 

propritaire en sera ceru sur 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul ciri] 

son serment, si mieux u'aime le locataire deman- , , . der Vestimation 'par experts; auquel cas les frais de expertise restent ă sa charge, si Vestimation excăde le prix qu'il a declare. 

Bibliografie (continuare). 
GHAIMPEȚEANU C., Notă sub 

1926, I[, 60; 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Jurământ 2—5, 
Locaţiune 1 urm. 
Marturi 6, 12, 
Mărturisire 11, 

Dol 3, Moarte 5. | Dovadă î urm, Moştenitori 5, 

Cheltueli 7—9, 
Chitanţă 2-4, 
Contestaţie 1 urm. 
Contract verbal 1 urm. 

13 

Executare 1 urm, Preţ 1 ucm, Expertiză 2—4, 7—9, Probă 1 urm, Facultate 4. , Retuz 3, Inceput de dovadă scrisă 6, Termen 1, 10, 

Doctrină, 
1. In cazul când a început executarea contractului verbal de locaţiune şi această executare nu este contestată sau fiind con- testată este stabilită în mod regulat. ea dovedeşte prin ea însăşi existenţa contrac- tului şi în acest caz va trebui să se facă dovada preţului, duratei şi celorlalte clauze ale contractului de locaţiune. (Dalloz, Rep., Louage, No. 128; Baudry et Wahl, Lou. age. |, No. 225; Planiol, II, No. 1675. Alexandresco, IX, p. 63). 

2. Potrivit dispozițiunilor art, 1716 c. civ. în. (1417 c, civ, rom.) în cazul când a în- ceput executarea contractului verbal de lo- caţiune, prețul se va i 

fară dacă locatarul Du va prefera a sta- ili prețul prin o expertiză. (Dalloz, Rp. ouage, No. 136; Suppl., Louage, No. 78; Alexandresco, IX, p. 64). "3. Dacă locatarul refuză a prezenta chi- tanța, preţul se va stabili prin jurământul proprietarului, fără ca locatarul să poată cere expertiza, deoarece există dol din par- tea sa. (Laurent, XXV, No. 78). "4, In cazul când nu există chitanţă, locatarul are facultatea sau să ceară ca Proprietarul să presteze jurământul asu- Pra preţului sau să ceară expertiza. (Dal- 07 Rep., Louage, No. 156; Baudry e Wabl, Louage, 1, No. 242), . 5. În cazul când 

locaţiunii. (Laurent, XXV, No. 80; 0, 280; Baudry et Wabhl, Louage, 1, No. 245; Guillouard, Louage, I, No. 80; Alexan- esco, LX, p. 64, nota 4), 6. Când contractul verbal de locaţiune a fost pus „n executare şi este contestat prețul, după O părere, acest Preţ nu va Putea fi dovedit prin martori, chiar dacă 1716, N 

Jud. ocol il Urban laşi, 964 din 5 lulie 1924, Pand. Rom, 
PAȘALEGA Dem, Notă sub Cas. 1, 1558 din 15 Iunie 1925, Pand. Rom. 1926, I, 69. 

ar exista un început de probă scrisă. (Dal- loz, Rep., Suppl.. Loua e, No. 78: Iluc, X, No. 280; Guillouard, ouage, I, No. 79: Planiol, II, No. 1675; Alexandresco, IX. p. 64; Contra: Aubry et Rau. ed 4-a, IV, 8 564, p 468; Laurent, XXV, No. 79; Baudry et Wabl, Louage, 1, 'No. 241). 
7. Potrivit dispozițiunilor art, 1216 c. civ. fr. (1417 c. civ. rom.) dacă estimaţiu- nea făcută de experți este mai mare decât prețul declarat de locatar, el va suporta cheltuelile estimaliunii. Această dispozi- țiune, după o părere, îşi va găsi totdea- una aplicațiunea dacă estimaţiunea întrece rețul declarat de locatar.  (Duranton. VII, No. 58; Dalloz, Râp,, Louage. 157; Suppl., Louage, No. 78; Laurent, XXV. No. 8: Baudry et Wahl, Louage, I, No. 258; Comp: Alexandresco, IX, p.ot nota 3). 

8. După a doua părere, locatarul nu va plăti cheltuelile expertizei. dacă va cere pur şi simplu facerea ei fără a declara vreun preţ, uvergier, Louage. III, No. 262; Marcad, Art. 1714-1716, No. 3; Dal. loz, Rep., Suppl., Louage, No. 78). „ După a treia părere, dacă estimaţi- i exactă nici 
Proprictar nici cu cel declarat de locatar, cheltuelile ei vor fi suportate proporțional de amândoi. (Demante et Col- met de Santerre, VII. No. 162 bis, X), 0. Deoarece art. 1716 e. civ. ţi, c. civ. rom.) se ocupă numai de prei, du- rata şi celelalte condițiuni ale contractului verbal de locaţiune, a cărui executare a început, se vor dovedi conform dreptului comun. (Duvergier, Louase, III, No. 15; Troplong, Louage, Il, No. 116; Aubry e Rau, ed. 4-a, V, $ 364, p, 467; Dalloz, Rep. Louage, No, 140: Suppl., Louage, No. 7; » NO. 85 urm; audry et Wahl, Louage, I, No. 245; Planiol, II, No. 1674;: Alexandresco, IX, p. 65, 66; Comp. Contra: Duranton, XVII, No. 55 urm.: Marcadă, Ari, 1714-1716, No. 3). 11. Dovada începutului de executare a contractului verbal de locaţiune poate fi făcută prin mărturisire. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 80). 

„ui soniract verbal oricât de mic ar fi prețul contractului (Rolland de Villargues, Repertoire du no- tariat, Bail, No. 195; Marcadă, Art, 1744 0. 5: Demanie et Colmet de San- 
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Codul civil 

terre, VII, No. 162 bis, IV, VI; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV $ 364, p. 468: Dalloz, 
Rep., Louage, No. 130; Laurent, XXV, No. 
71, 86, 87; Huc, X, No. 279; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 225; Guillouard; Lou- 

Art, 1418. — Locatarul are 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1418 

ge, I, No. 8; Pianiol, II, No. 1673;- A- 

lexandresco, LX, p. 63; Contra: Duranton, 

XVII, No. 56; Troplong, Louage, L, No. 113). 

13. A se vedea: art. 1416 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

dreptul de a subînchiria ori a 

subarendă şi de a ceda contractul său către altul, dacă o asemenea 

facultate nu i-a fost interzisă. 
Ea poate fi interzisă în tot ori în parte; această interzicere 

nu se presumă $), 
(Civ. 969, 1020, 1021, 
1455, 1467, 1468; L. Timbr. 33 $ 

ci trebue să rezulte din o stipulaţiune specială. 

1075, 1128, 1191, 1203, 1429, 1434, 1439, 

3; Legea asupra drepturilor 

proprietarilor, (Mon. of. 324/903) Art. 15, 16, 17; Civ. Fr. 1717; 

Civ. Ital. 1573). 

Text. fr. Art. 1717. — Le preneur a le droit de sous-Joueur, et mâme 

de c&der son bail ă un antre, si cette facult6 ne lui a pas 6t6 interdite. 

Elle peut &tre înterdite pour le tout ou partie. 
Cette clause est toujours de rigueur, 

Text. ital. Art. 1573. — Il conduttore ha diritto di sublocare e di cedere 

il suo affitto ad un altro, se taie facolta non gli & stata vietata. | 

Gli pud essere vietata in tutto o in parte; mail divieto non ha luogo 

senza, un patto speciale. 

- Bibliografie (continuare), 

Hozoo D, Notă sub Cas. |. 91 din 6 Aprilie 1925, Pand. Rom. 1920, |, 34; _ 

Poizu-MICSUNEŞTI N., Notă sub C. Apel laşi S$. II, 15 din 28 Febr. 1922, Pand. Rom. 

1925, II, 196; 
RAPAPORT M., Notă sub Cas. fr. 4 Mai 1925, Jud. Gen. 1926, No. 986. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act scris 4), Interzicere î, 22—46. 
Acţiune 9. Locaţiune 1 urm, 
Acţiune directă 15, 17, Mobile 20, 

19—21. Moştenitori 3. 
Acţiune indirectă 16, 19,20. | Obiect 5. 
Apreciere suverană 34, 42, | Preţ 17. 
Asociaţie 26, : Privilegiu 20, 
Autorizaţie 36, 37, 40, M. Probă 40, 
Camere mob late 29. 
Cesiune 1—8, 11, 13, 14, 

18, 22—26, 30—32, 34, 39, 
42-47, 

Cesiune parţială 30, 
Cesiuni suecesive 18—21. 
Cestune totală 30. 

Profesiune 7. 
Raporturi, a se vedea cu- 

vântul: „Efecte“, 

Befuz 37, 38. 
Renunţare 39, 42. 
Reparaţii 10, 41, 

Concediu 50, . Restrângere 22—24, 34, 39. 
Consimţimânt 9, 40, Rezitiere 43—16, 48—51, 

Deosebire 23, Societate 26, 27. 

Donaţiune 28, Sublocaţie 1—10, 12, 15— 

Dovadă 40. 18, 22—49, 54. 
Efecte 8-21, Sublocaţie parţială 3, 32, 
Executare 46. 33, 
Facultate 22. Sublocaţii succesive 19— 
Hotărire S1, 2. 
Ingijitor 25. 
Inrăutăţire 6, 7. 
Intenţiune 4, 23. 34. 
Interpretare 24, 25, 34, 37, 

Sublocaţie totală 3, 31. 
Termen 47-50, 
Termen de graţie 44, 45. 
Vânzare 2, 13. i 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1717 c, 

-civ, fr. (1418 c. civ. rom.) locatarul are 
- dreptul de a subînchiria sau subarenda şi 
de a ceda-contractul său către altul, dacă 
o asemenea facultate nu i-a fost interzisă. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Louage, No. 248; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 1051; Pla- 
niol, ÎI, No. 1752; Alexandresco, LX, p. 
68, 09). ! 

2, Există deosebire, după o părere între 
subînchiriere şi cesiunea contractului, efec- 

tele acestor două contracte fiind diferite, 
deoarece sublocația este supusă reguleior 

contractului de închiriere iar cesiunea este . 
supusă regulelor contraciului de vânzare. 

(Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 368, p. 492 
urm,; Dalloz, Rep.. Louage, No. 422; Suppl. 

Lowage, No. 249; Baudy et Wahi, Lou- 

age, Î, No. 1051 urm;; Guillouard, 311 

urm.; Alexandresco LX, p. 69, 70). 

3. După altă părere, expresiunile de 
sublocaţie şi cesiune, întrebuințate în art. 

- 1) In art francez corespunzător 1747, în locul cuvintelor: „această interzicere nu se presumă”, se 
zice: „Cette clause est toujours de rigueur“. A se vedea şi textul art, 1573 Cod civil Italian. “ 
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Art. 1418 

1717 c. civ. fr.:(1418 c. civ. rom.) desem- 
nează contracte de aceeaşi natură, deoarece 
prin. cesiune se înţelege sublocaţia totală 
iar prin sublocaţie, se înțelege sublocaţia 
parțială “a acestui imobil, (Mourlon, III, No. 740; Demanie et Colmet de Santerre, 
VII, No. 165 bis, II; Dalloz, Rep. Suppl., 
Louage, No. 249; Laurent. XĂV, No. 187 
arm.; Huc. X, No. 28; Cession, [. No. 205 urm.; Planiol II, No. 1749. 1750. 1751). 

4. Pentru a se putea şti dacă părțile au înţeles să facă o sublocaţie sau o cesiune a contractului de locaţiune, se va lua în con- siderație intenţiunea părților contractante. iar nu expresiile ce le-au întrebuințat. (Au- bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 568, nota 18; Dal- loz, R&p., Suppl., Louage. No, 249: Laurent, XXV, No. 189; Baudry et Wahl, Louage. 1, No. 105; Guillouard, Louage, ÎI, No. 519). 

5. Pot face obiectul unei sublocaţiuni sau al unei cesiuni a contractului de lo- cațiune, toate bunurile care poi face obi- eciul unei locaţiuni, (Aubry et Rau. ed. 4-a, IV. $ 568, p. 490; Dalloz, Rep., Suppl., ouage, No. 248: Baudry et Wabhl, Louage. I. No. 1064; Guillouară, Louage, I, No. 521). 
6. Prin sublocațiunea sau cesiunea con- tractului de locaţiune, nu se poate face mai rea situaţiunea proprietarului. (Dal. loz, R€p., Louage, No. 453; Suppl., Louage. No. 257; Guillouard, Louage, 1, No. 521). 
7. Astfel. sublocatarul sau  cesionarul contraciului de locaţiune nu pate exer- cita în imobilul închiriat o profesiune mai incomodă detât a locatarului principal. (Duvergier, Louage, III. No. 391; 'Troplong, duage, I, No. 126; Dalloz, Rep,, Louage, lo. 455; Baudry et Wahl, Louage, 1. No. 1073). 

8. Prin sublocaţiunea Sau cesiunea con- tractului de locaţiune, subsistă obligaţiu- nile locatarului principal faţă de proprie- tar. (Pothier, Louage, IV, No. 282; Duver- sier, Louage, III, No. 580; Troplong. Lou- age. I, No. 12; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 568, p. 494; iDalloz, Rep,, Louage, - No. 497; Suppl:, Louage, No. 251; Laurent, XXV, No. 19, 208; Huc, X, No. 284, 549; J Wanl, Louage. I, No. 1151; Gu- illouard, Louage, IL. No. 355; Planiol. II. No. 1753; Alexandresco, TĂ, p. 72). 
9. Chiar în 

cațiune. (Duvergier, Louage, III, No. 591; Troplong, Louase, I, No. 126; Baudry et Wahl, Louage, » No. 1151; Guillouard, Lou. age, Î, No. 535). 
„10. Prin sublocațiune, subsistă dreptu. rile locatarului principali faţă de proprie- a locatar principal are dreptul să „ceară proprietarului să facă reparaţi- imobilului închiriat. (Dalloz, R&p,, 0uage, No. 253; Baurry et Wahl, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civi) 

Louage, 1. No. 1154; Guillouard, ], Ne 555; Alexandresco. LX, p. 71), 11. In ceca ce priveşte cesiunea contrac. tului de locaţiune, după părerea dominan- tă, locatarul principal csie inut la obliga. țiunile sale faţă de proprietar, însă nu mai păstrează drepturile sale fată de a. cesta, aşa încât nu ac putea cere să facă reparaţiunile lucrului închiriat. (Laurent. XĂV. No. 208; Baudry et Wahl. Louage, |. No. 1136; Alexandresco. 1X. p. Zi; Contra: Guillouard, Louage, I. No. 335). 12. Intre locatarul principal şi subloca.- tarul său există aceleaşi raporturi ca Între proprictar şi un locatar, (Aubry et Rau, ed. 4-a IV. ş 568. p. 495: Dalloz, Rep. Louage. No. 422; Laurent, XXV, No, 194 urm.: Iluc, Cession. I. No. 221; Baudry et Wahl. Louage, [. No. 1124 urm: Gu. illouard. Louage. I, No. 357;  Alexan.- dresco. IX, P. 71). 
13. Intre locatarul principal şi cesiona- rul său, există aceleaşi raporturi ca între vânzător şi cumpărătorul său, (Aubry ct Rau, cd. 4-a. IV. $ 368, p. 4953: Dalloz, Rep.. Louage. No. 422: Laurent, XXV, No. 156. 194 urm: Iluc. Cession. I No, 2: Baudry et Wanl. Louage. 1. No. 1130 urm. uillouard, Louage. I. No. 514 urm; 334: lexandresco. TĂ. p. 7), 
14. Intre cesionar şi proprietar aceleași drepturi 

Louage. 

£ „Propri există şi obligaţiuni care crau între locatarul principal zi roprietar. (Dalloz, Rep. 0uage. No. 42); (Sittici uage, No. 250, 253. Laurent, XXV. No. 210; Huc, X. No. 282: Buudrv et Wahl, Lou. age, I, No. 1138 urm.; Guillouard, Lou. ae I, No. 557. Alexandresco. IX. p.zi. 
15, Sublocaţarul, după părerea domi- nantă, nu are „are aciiune directă Contra pro- prietarului ci i numai contra locatarului principal. (Dalloz. Rep. Louagc. No. 429; Suppl,. Louage. No. 256: Laurent, XXV. No. 211: Hue, X, No, 209: Baudiv et Wabl. Louage, I, 

S 
No. 1145; Alexandre LX, 71. 74: Contra: Aubry et Rau, călăi rt $ 568, p. 493: Gauillouard. Lo 337 urm.). 

co16. “blocatarul va putea însă exereiia : roprietarului în baza acțiunii in- directe, toate drepturile pe care jour Con- 
tra acstuia locataru| »rincipal. î acţiunile care q ă Ii na în afară de 

uage. ÎI, No. 

, erivă din un î l 
al acestuia. (Dalloz, Rep. aaa lo. 429: 
uppl., Louage, No. 256: Laurent, XXV, 

No, „200: Baudry ct Wall. Louage, 1, No. 5), 

. 135; 
Art. 1148, No. 12: Dalloz, Rep. No. 429, 436 urm.: Suppl., Louae No. 254: mp. Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, D. 495; Guillouard, Louage, j. No. 539; mb. Contra: 'Demante et Colmet de Santerre, VII, No, 201; Laurent, XXV, No. 

uage, 
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200 urm.; Huc, X, No. 285, 521, 349: Alexan- 
dresco, LX, p. 73, nota 1, 74). 

18. Cesionarul şi sublocatarul au drep- 
iul să cedeze şi să subînchirieze dreptul 
lor, dacă nu le-a fost interzis prin contrac- 
tul principal sau de către locatarul prin- 
copal. (Dalloz. Râp., Lonage, No. 455). 

19. In cazul când. contractul de loca- 
iune a făcut obiectul mai multor cesiuni 
sau sublocaţiuni succesive, după o pă- 
rere, proprieiarul va avea o acţiune di- 
rectă contra locatarului principal şi con- 
tra cesionarului care se află în folosinţă 
în momentul când îşi exercită acţiunea, 
Jar contra cesionarilor intermediari numai 
o acţiune indirectă în numele locatarului 
principal. (Guillouard, Louage, IL, No. 548; 
Comp.: Alexandresco, LX, p. 74, 75). 

20. După altă părere, în acest caz, pro- 
prieiarul nu are acţiune directă decât în 
contra locatarului principal, iar contra sub- 
locatarilor sau cesionarilor are numai ac- 
iune indirectă, în numele locatarului prin- 
cipal, însă are dreptul de privilegiu asupra 

" mobilelor sublocatorului actuali. (Dalloz, 
Rep., Suppl. Louage, No. 264; Huc, X, No. 
285: Baudry et Wabl, Louage, I, No. 1160). 

21. După a treia părere, în acest caz, 
proprietarul are acţiune directă contra tu- 
turor cesionarilor. (Aubry et Rau, ed. 4-a. 
IV, $ 568, nota 18, p. 49). 

22. Potrivit dispoziţiunilor art. 1717 ce. 
civ. în. (14418 c. civ. rom.) prin contractul 

"de locaţiune se poate restrânge sau chiar 
suprima facultatea pentru locatarul prin- 
cipal de a ceda sau subînchiria dreptul 
său. (Dalloz, Rep. Louage, No. 451; 
Suppl. Louage. No. 267; Baudry et Wabhl, 
Louage, I, No. 1082; Alexandresco, LX, p. 
72, 75), . 

23. Pentru a se stabili intenţiunea păr- 
ților contraciante de a restrânge sau su- 
prima dreptul de cesiune sau sublocaţiune, 
se vor lua în consideraţie nu numai expre- 
siunile întrebuințate de părţi ci şi împre- 
jurările cauzei. (Dailoz, R&p., Suppl., Lou- 
age, No. 269; Baudry et Wabhi, Louage, 1, 
No. 1102). . 

24. Clauzele care restrânge sau interzic 
facultatea de a ceda contractul sau de-a 
subînchiria, trebuese înterpretate în mod 
strict, deoarece derogă dela efectele natu- 
rale ale contractului de locaţiune. (Dalloz, 
Rp Louage, No. 469; Suppl., Louage, No. 
272). 

25, Astfel, cu toate că în contractul de 
locaţiune este prevăzută interzicerea de a 
ceda contractul sau de a subînchiria, lo- 
catarul poate lăsa în casa închiriată un 
om al său de încredere care îl reprezintă. 
(Troplong; Louage, II, No. 668; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 368, p. 491; Dalloz, 
Râp.. Louage, No. 469; Suppl., Louage, No. 
272; Laurent, XXV, No, 221: Baudry et 
Wabhi, Louage, I, No. 1099; Guillouard, Lou- 
age, ÎI, No. 328; Alexandresco, LX, p. 76). 

2f.. In cazul când în contractul de lo- 
cațiune se prevede interdicţiunea de a ceda 
sau subloca, locatarul nu poate contracta 

45003, — Codul civil adnotat. —]1X, — 4 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE “Art, 1418 

cu un terţ o asociaţie pentru. exploatarea 
imobilului închiriat; (Huc, X, No. 27%; 
Baudry ei Wabhl, Louage, I, No. 1094). 

27, De asemenea dacă în contractul de 
locaţiune încheiat cu o societate, este o- 
prită sublocaţia, această societate nu poate 
să-şi substitue în imobilul închiriat o nouă 
societate, (Aubry et Rau. ed. 4-a. IV. $ 
568, p. 492; Laurent, XXV, No. 225; Gu- 
illouard, Louage, [. No. 330). 

28. Dacă s'a prevăzut în contractul de 
locaţiune prohibiţiunea de sublocaţie, lo- 
catarul poate totuşi să dea gratuit folo- 
sinţa imobilului închiriat unui terț. (Tro- 
plong, Louasge, Î, No. 136; Aubry et Rau, 
ed, 4-a; IV, $ 568, p. 491; Dalloz, Râp, Lou- 
age, No. 470: Suppl. Louage, No. 273; Gu-. 
illouard, Louage, |. No. 528; Alexandresco, 
IX. p. 76; Contra: Duvergier, Louage, WII, 
No. 567). 

29. Dacă în contractul de locaţiune s'a 
prevăzut interdicţiunea de sublocaţie, loca- 
tarul nu poate da camere mobilate cu chi- 
rie. (Laurent, XXV, No. 222; Baudry et 
Wahl, Louage, ÎI, No. 1085, 1086; Gu- 
illouard. Louage. |. No. No. 528; Alexan- 
dresco, LX, p. 75, nota 5). - 

30. Interdicţiunea de a subînchiria cu 
prinde şi interdicţiunea de a ceda contrac- 
tul în totul sau în parte. (Duranton, XVII, 
No. 92; IDuvergier, Louage, I, No. 375; Tro- 
plong. Louage: [, No. 155; Mass6 et Verg& 
sur Zachariae, IV, $ 577, nota 2; Marcad6, 
Art. 1717, No..2; Demante et Colmet de 
Santerre, VII, No. 165 bis, III; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 368, p. 490; Dalloz, Rp, 
Louage, No. 478; Suppl., Louage, No. 28; 
Laurent, XXV. No. 215; Huc, X, No. 28%; 
Baudry et Wahl, Louage, I, No, 10%; 
Guillouard, Louage, Î, No. 524; Planiol, 
II, No. 1752; Alexandresco, LX, p. 75). 

31. ÎInterdicţiunea de a ceda contractul 
cuprinde şi interdicţiunea de a subînchiria 
total. (Duranton, XVII, No. 92; Troplong, 
Louage, IL, No. 155, 154; Marcadă, Art. 
1717, No, 2; Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 165 bis, III; Aubry et Rau. 
ed. 4-a, IV, $ 368, p. 490; Dalloz, Rp, 
Louage, No. 479; Suppl., Louage, No. 281: 
Laurent, XXV, No. 216; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 1092; Guillouard, Louage, 
I, No. 524; Alexandresco, IX, p. 75; Contra: 
Planiol, II, No. 1752). De 

32. Interdicţiunea de a ceda contractul 
de locaţiune, nu cuprinde interdicţiunea 
sublocației parţiale. (Duvergier, Louage, 
III, No. 376, 377; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 368, p. 490; Dalloz, Râp., Louage, No. 479; 
Suppl., Louage, No. 281; Laurent, XXV, No. 
216; Huc, X, No. 285; Contra: Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 1092; Guillouard, 
Louage, I, No. 524). 

33. Dacă întrun contract de locaţiune 
se prevede în termeni generali interdicţi- 
unea de a subînchiria, această interdic: 
țiune cuprinde şi pe aceea de a subînchiria 
în mod parțial. (Duranton, XVII, No. %; 
Troplong, Louage, I, No. 155; Marcadâ, 
Art. 4717 No. 2: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
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IV, $ 568, p. 490; Dalloz, Râp.. Louage, 
No. 472; Suppl. Louage, No. 277; Laurent, 
XXV, No. 217; Guillouard. Louage, ÎI, No. 
525, 524; Alexandresco, LX, p. 76, nota; 
Contra: Duvergier, Louage, III, No. 372, 
374). 

EP Interpretarea clauzelor cu privire la 
întinderea restrieţiunii sau prohibiţiunii de 
a ceda contractul de închiriere sau de a 
subînchiria; constitue o chestie de fapt, 
care se va face după intenţiunea părților 
contractanie şi: împrejurările cauzei. (fro- 
plong. Louage, I, No. 154: Dalloz. Rp. 
„Louage, No. 472, 479; Suppl.. Louage, No. 
277, 281; Laurent, XXV, No. 217; Baudry 
et Wahl. Louage, î, No. 1090, 1091, 109%; 
Guillouard, Louage, I, No, 325, 324: A- 
lexandresco, LX, p. 76, nota). 

35. Interdicţiunea de sublocaţiune trece 
la moştenitorii  locatarului, (Baudry et 
Wabl, Louage, 1. No. 1096). , 

36. Echivalează cu o interdicţiune de 
subînchiriere, clauza dintr'un contract de 
închiriere, prin care se arată că locatarul 
va putea subînchiria numai cu autoriza- 
tia expresă şi scrisă a proprietarului, 
(Aubry et Rau. ed. i-a. IV. $ 368, p. 491, 
Dalloz, R€p.. Louage, No. 454, 475: SippL. 
Louage, No, 267; Laurent, XXV, No. 218; 
Baudry et Wabl, Louage, [, No. 1104; Gu- 
"louard, Louage, I, No. 325 urm.). 

37. In cazul când în contractul de lo- 
cațiune sa prevăzut clauza că locatarul 
nu va puiea subînchiria decât persoanelor 
agreate de către proprietar, după o pă- 
rere, această clauză va fi interpretată în 
sensul că proprietarul va putea să re- luze orice sublocatar fără să fie obli at să-și motiveze refuzul său, (Huc,_X, No. 285; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 1105: Alexandresco, IX, p. 76, 77). 

38. După altă părere, această clauză va îi interpretată în sensul că justiţia va pu- tea obliga pe proprietar să suporie un sub- locatar, pe care îl refuză, dacă acesta pre- zintă toate garanţiile, (Aubry. et Rau, ed. 4-a, IV, $ 568,.p. 491; Dalloz, R€p., Lou- age, No. 454; Suppl. Louage, No. 268). 39. Proprietarul poate renunţa . expres sau tacit la beneficiul care restrânge sau suprimă faculiatea cesiunii unui contract de locaţiune sau a sublocaţiei, (Troplong, Louage, I; No. 141; Aubry ei Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 368, p; 491; Dalloz, Râp., Louage. No. 476; Huc, X, No. 285; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 1106, 1117; Guillouard, Lou- na A No. 527, 554; Alexandresco, IX, p. 72). 

40. In cazul când sa prevăzut în con- tractul de locaţiune clauza că locatarul nu va putea subînchiria fără autorizaţia scri- 

la proba: consimțimântului şi deci sublo- cația va 'fi valabilă dacă se dovedeşte că a existat aprobarea proprietarului chiar acită. (Troplong, Louage, Î, No. 141; Dal- 0z,. Rep. Louage. No. 475, 476; Suppl., ouage, No. 278; Laurent, XXV, No. 239; 
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Baudry et Wahl. Louage, I. No. îii7; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 322). | 

4]. Dacă sa prevăzut o clauză de in- 
terdicție a sublocaţiei şi proprietarul auto- 
riză apoi sublocaţia, această autorizație 
privește numai această sublocaţie, iar nu 
şi o nouă sublocație. (Dalloz, Rep Suppl., 
Louage, No. 279; Baudry et Wahl, Louage, 
I, No. 1120: Guillouard. Louage, 1. N. 
351; Alexandresco, LX, p. 79). 

42, Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă proprietarul a renunțat la 
clauza proibitivă de subinchiriere, suba- 
rendare sau cesiune. (Alexandresco. [X. 
p. 77). 

43. Dacă locaiarul a cesionat contrac- 
tul său sau a subînchiriat cu toate că se 
prevăzuse clauza prohibitivă. contraciul de 
locaţiune sc va rezilia prin aplicaţiunea 
dispozițiunilor art. 1741 ce. civ. fr. (1459 
c. civ. rom.). (Dalloz, R€p., Louage. No. 
457; Suppl.. Louage, No. 270; Baudry «et 
Wahl], Louage. I. No. 1108;  Guillouard, 
Louage I. No. 332; Alexundresco. IX. p. 
79). 

44. Rezilierea contractului de locațiune 
în acest caz nu va avea loc de drept, ci se. va pronunța de justiţie, care prin a- plicația art. 1184 c. civ. fe. (1020 şi 1024 
€. civ. rom.), va putea acorda locatarului 

„un termen pentru a executa condiţiile con- tractului, reluând posesiunea lucrului în- chiriat. (Duranton. XVII, No. 86; Duver- gier. Louazge, I. No. 370: Mass et Vergă sur Zachariae. IV, $ 203, nota 3, p._37%8; Troplong,. Louage. I. No. 159, 140; Mar- cade, Art. 1717, No. 3: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 368, p. 492: Dalloz, REp., lv- uage; No. 465; Suppl. Louage. No. 240; Laurent, XXV, No. 229; Huc. X, No. 2%: Baudry et Wahl, Louage, [. No. 1108: Gu. illouard. Louage. T. No. 559: Alexandrescv, IS, p. 79). 
45. In cazul când sa prevăzut în con- tractul de locaţiune că rezilierea va avea loc de plin drept dacă locatarul va ce- siona sau subînchiria, rezilierea se va pro- nunţa tot de justiţie însă ca va avea numai rolul să constate că s'a contravenit la dis- pozițiile contractuale, neputând să acorde „un termen locatarului pentru a executa „condiţiile contractului, (Duvergier, Lou: age, III, No. 570; Aubry et Rau, ed. ka, IV, $ 568, p. 49. “Dalloz. Rep., Louage. No. 467; Suppl.. Louage. No. 271: Laurent: XXV, No. 250; Hue, X! No. 285; Baudry et Wahl, Louage, [. No. 1108; Guillouard, Louage, I, No. 552: Alexandresco. IX. p 

46. In principiu nu se poate considera ca o coniravenire la prohibiția de a cesi- 

Sau executat, (Dalloz, Rep., Lo „No, 461; Baudry et Wahl, 1, N6, 1108). 5 „47, _Cesiunea contractului de locaţiune şi qșubinchirierea. iau sfârşit prin cauzele ordinare care sunţ prevăzute pentru orice 
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contract de locaţiune. (Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 1191). . 

48. Rezilierea contractului principal de 
locaţiune aduce rezilierea contractului de 
“sublocaţiune.  (Troplong, Louage, IL. de 
544 urm.; Larombitre, Obligations, Art. 
1183, No. 17; Aubry et Rau, ed. 4-a; IV, 
$ 369, p. 498; Dalloz, Rp, Louage, No. 
445; Suppl., Louage. No. 259; Laurent, 
XXV, No._586; Huc, X, No. 285; Baudry 
et Wahl, Louage, I, No. 1586; Guilouard, 
Louage, I, No. 545, 448; Contra: Duverpier, 
Louage, III, No. 559), 

49. Dacă însă proprietarul reziliază de 
comun acord cu locatarul contractul de 
locaţiune şi el cunoaşte existența subloca- 
ţiei, va fi obligat să menţină contractul de 
sublocație. (Dalloz, Rep., Louage, No. 445). 

50. In caz de cesiune a contractului de 
locaţiune, rezilierea contractului principal 
de locaţiune. nu aduce rezolvirea contrac- 
tului de cesiune, ci în acest caz trebueşte 
-ca proprietarul să dea concediul cesionaru- 
lui. (Baudry et Wahl, Louage, [, No. 1588). 

51. Hotărirea de reziliere obţinută nu: 
mai contra locatarului principal este opo-. 
'zabilă sublocatarului. (Dalloz, Râp., Lou- 
age, No. 447). : 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Faptul că legiuitorul a declarat pre- 
lungite şi contractele de subînchiriere de 
camere mobilate, nu însemnează că con- 
“tractele acestea vor avea în viitor o vieaţă - 
independentă de a contractului principal, 
soarta lor ne mai depinzând de soarta con- 
tractului principal şi fiind deci opozabile 
proprietarului chiar atunci când contractul 
principal ar înceta de a mai exista, ci că 
durata contractului .de subînchiriere s'a 
prelungit şi ea, după cum s'a. prelungit du- 
rata contractului principal, pentru a pune 
pe subchiriaşi la adăpost de interesul chi- 
riaşului principal de a-i evacua, după cum 
şi pe chiriașul principal l-a pus la adăpost. 
de interesul proprietarului, fără însă ca 
prin aceasta să se aducă vreo atingere prin- 
cipiilor dreptului comun, potrivit cărora 
raportul dintre chiriaşul principal şi sub 
chiriaşi este subordonat existenţei raportu- 
lui dintre proprietar şi chiriaşul principal, 
din care îşi 'va fiinţa şi mai mult decât 
<are-nu poate să dureze. (Trib. lifov s. | 
c. c., 249 din 25 Februarie 1925, Curier 
Jud. 12/4926). 

2. Dacă cu ocazia unei cereri de. rezi- 
Jiere de contract de închiriere, introdusă 
de proprietar contra locatarului prin a- 
Pel, acesta din urmă cere introducerea în 
„cauză a sublocatarului, iar proprietarul se 
opune, cererea aceasta este neadmisibilă şi 
“fără interes pentru chiriaşul principal, -de- 
„oarece singurul în drept a cere izgonirea 
sublocatarului din imobil este proprietarul, 
care liber este să ceară, pe cale de conse- 
cinţă şi izgonirea subchiriaşului din imo- 
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bilul închiriat, după ce se va fi declarat 
reziliat contractul principal sau liber este 
să permită rămânerea mai departe a sub- 
chiriaşului în imobilul închiriat, după în- 
tâmplarea acestui evenimeât, întru cât pro- 
prietarul poate renunța explicit sau impli- 
cit la acţiunea de reziliere contra subloca- 
tarului, chiriaşul principal neavând inte- 
resul să introducă în cauză pe subcbiriaş 
pentru a fi şi el izgonit din imobil, odată 
cu el, când proprietarul nu cere aceasta, 
(Trib, Ilfov, s. FII, c. c. 1466 din 31 Oetom- 
vrie 1925, Jur. Gen. 1926 No. 547). 

3. Deşi potrivit dispozițiilor art. 1418 din 
codul civii, sublocaţiunea este permisă a- 
tunci când ea nu este interzisă prin con- 
tract şi deși sublocaţiunea formează un 
nou contract ale cărui condițiuni sunt re- 
gulate prin voința părţilor contractante, 
adică a locatarului principal şi al subloca- 
tarului totuşi proprietarul-locaiar, neluând 
parte la încheierea contractului de sublo- 
cațiune, nu există nicio legătură între el 
şi sublocaiar, care să-l oblige a respecta 
acest contract, după rezilierea sau expi- 
rarea contractului încheiat cu locatarul 
principal, afară de cazul când el şi-a luat 
în mod expres această obligațiune, fie prin 
contractul ce a încheiat cu locatarul prin- 
cipal, fie la încheierea coniractului de sub- 
locaţie, fie posterior acestui contract. aşa 
încât rezilierea contractului principal de 
locaţiune, aduce, pe cale de consecinţă, re- 
zilierea contractului de sublocaţie, deoare- 
ce. nimeni nu poate transmite altuia mai 
multe drepturi decât. are el însuşi, singura 
obligaţie pentru proprietarul reclamant. 
fiind de a chema în instanţă şi pe sublo- 
catar pentru ca judecata făcută contra lo- 
catarului principal să-i poată fi și lui opo- 
zabilă şi să se poată dispune şi evacuarea 
sa, pentru ca hotărtrea obiinută să poată 
fie totodată execuiată în contra sa. (Trib. 
Ilfov s. III, 1466 din 31 Octomvrie 1995. 
Jur. Gen. 1926 No. 690). 

4. Nu poate fi vorba de subînchiriere a- 
tunci când se constată precis că parte din 
imobilul ce se arată că a fost subînchiriat 
este locuit de un terțiu ca tolerat; neplă- 
tind chirie, ci numai îngrijind de averea 
rămasă pe urma defunctului soț al pâriîltei, 
care era şi frate cu acest pretins -subloca- 
tar. astăzi membru în consiliul de familie 
la tutela minorilor copii ai pârîtei şi con- 
tra căruia se cere evacuarea, căci nu tre- 
bue confundată calitatea de chiriaş cu 
aceea de tolerat, simplă îngăduinţă, re- 
cunoscută de art. 1955 codul civil şi art. 
19, al. 2 legea chiriilor din 1924. 
Alegaţiunea făcută de reclamant că dacă 

sublocatarul nu plăteşte chirie pentru ca- 
mera ce ocupă, în schimbul acestor chirii 
prestează servicii pârîtei, dela care deţine 
camera, aşa încât serviciile aduse sunt e- 
chivalentul chiriei, — nu poate fi luată în 
consideraţiune, întru cât art. 1411 cod. civ. 
este categoric în materie. de locaţiune, ce- 
rând pentru orice contrat de închiriere, 
deci şi subînchiriere cu care este asimilată 
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şi care trebue să satisfacă aceleaşi condi- 
țiuni ca la contractele de închiriere (v. Cas, 
Î, dec. 19214 din 1924 şi 1127 din 1924), să 
constate că pentru lucrul închiriat se plă- 
ieşte o sumă de bani anumită, cum şi a 
se fixa termenul de închiriere, fapt ce nu 
se probează în cazul nostru. (Judec. Ocol 
mixt Bazargic, 575 din 21. Dec. 1995, Jur, 
“Gen. 1926 No. 546). 

"5. Atunci când reclamantul vrea să do- 
vedească faptul subînchirierii, nu e nevoie 
să depună ca acte contractul de închiriere, 
ci e suficient să ceară proba cu martori 
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pentru a dovedi faptul. (Cas. 1, 3255 din 
6 Iulie 1926, Pand Săpt. 33/1926). 

6. Hechiziţionarea de camere unui chi- 
riaş şi primirea preţului de către acesta nu 
constitue vo  subînchiriere după legea de 
prelungire a contractelor de închiriere. 
căci lipsesc cele două elemente: concertul 
fraudulos şi ascunderea prelului. (Cas. |. 
complect chirii, 56 din 9 Ianuarie 19%, 
Pand Săpt. 15/1926). 

7. A, sc vedea: art, 494, nota 5: art. 1444, 
notele 4, 6 şi 7). 

Art. 1419. — Dispoziţiunile articolelor relative la contractele de arendare a averilor dotale ale femeilor măritate, se vor aplica şi la contractele de arendă ale averilor minorilor. (Civ. 390, 427, 454, 534, 1268, 1269; Lege p. regularea şi consolidarea dreptului 
Fr. 1718). 

de a exploata petrolul şi ozocherita, Art. 57; Civ. 

Text. fr. Ari. 1718. — Les axticles du titre du Contrat de mariage et des droits respectifa des tpouz, relatifs aux baux des biens sont applicables aux baux des biens des mineurs. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Imobile 19, 20, 
Interzis 5—8, 12, 16. 
Licitaţie 6, 
Locaţiune 1 urm, 
Lucruri mobile 18—20, 
Minor emancipat 5—11,16, 

Absenţă 13, 
Accesorii 20, 
Act de administraţie 3, 15, 

18. 
Anulare 1ţ. 
Arendare 1 urm. 
Bună credinţă 14, Nulitate 11. Capacitate 1—5, 12, 15, Plată anticipată 10, 11, :16, 18, Preţ 10, 11. Condiţie rezolutorie 14, Ratificare 8. Confirmare 8. Reductibilitate 8. Curator 12. Reinnoire 7-9, 19, 20. Femee măritată 7, Reziliere 4, Formalităţi 6, T 7— Ă Fraudă 11, 44. ao a, pe 12 Ă Tutor 5, 6,8, 10, 11, 16. Garanţie 6. i Vara 17, 

Doctrină, 

1.  Contrac Ă | ctul de locaţiune nu poate fi încheiat decât între persoanele capabile să contracteze. (Dalloz, R&., Louage, No. 56; Suppl., Louage, No. 41), - | 2, La încheierea contractului de locaţi- une, piiriile vor ircbui să fie capabile în momentul contractării. (Baud ti Wanl, Louage, 1, No. 58). e ahl 3. In privința capacităţii părților la în- echierea unţii contract de locaţiune, va tre- bui să se ţine seamă că acest contract con- stitue un act de administraţie atât peniru locatar cât ȘI pentru locator, (Duranton, XVII, No. 52 arm.; Aubry et Rau, ed 4-a, IV, $ 564, p. 465; Dalloz, Rep. No. 6 Supl Louage, No. 41; , 2 NO. 45: Baudry et Wah] Louage, | No. 60, 113; Guillouard, L e, 44: Plaiol, II, No, 1620), ONage e No, 4; - * ersoanele capabile să încheie un con- tract de locaţiune. au capacitatea să ceară 

des femmes marites 

rezilierea acestui contract. ([roplong, Lou- age, » No. 158; Dalloz, Râp., Louage, No. 
9), 
5. Minorii neemancipaţi şi interzişii nu pot da în locaţiune bunurilor lor, ci acest drept aparţine numai tutorului. (Dalloz. Rep., Louage, No. 56, 58: Suppl., Louagc, No. 41, 44; Baudry et Wahl. Louage, |. No. 61). 
6. Tutorul va încheia contractul de lo- caţiune fără să fie obligat la nicio formali- fate sau garanic specială. cum ar fi lici- taţie sau cauţiune, (Duranton, IIL. No. 54%; Demolombe, VII, No. 658; Aubrv et Rau, ed. 4-a, |, & 115, p. 458: Dalloz, Re€p., Lou- age. No. 58; Laurent. V, No. 46; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 61). 
7, Dispozițiunile art, 1429 şi 1430 c, cir. fr. (1268 şi 1269 c. civ. rom.) cu privire la durata şi reînnoirea contractelor de loca- țiune a bunurilor femeilor măritate, se a- plică şi la locaţiunea bunurilor minorilor ŞI interzişilor. (Aubry et Rau. ed. 4a. |, $ 115, p. 45; Dalloz, Rep, Louage, No. 58; Suppl., Louage, No. 44: Laurent, V. No. 47; Alexandresco, IX, p. 48, 49). 8. Contractele de locaţiune făcute de tu- tor în disprejul acestor dispoziţiuni, nu sunt nule de drept ci reductibile şi pot fi ratificate de minor la majoritatea sa. (Dal- oz, Rep Minorii€, No. 475; Alexandresco, p. , 

„9. Reîninoirea contractelor de locaţiune în limitele fixate de ari. 1430 c. civ. fr. (1269 €- CIV. rom.) este obligatorie pentru minor, ghiar dacă ccutarea ar trebui să înceapă ă ajungerea sa la majoritate. (Demo- lombe, VII, No, 641; Aubey ei Râu, ed. 4-a. |, $ 115, p. 458; Dalloz Rep., Suppl. 
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Minorit6, No. 371; Laurent, V, No..48; A-, 
lexandresco, LX, p. 50; Contra: Duranton, 
III, No. 545). 

10. La încheierea contractelor de loca- 
jiune a bunurilor minorilor, tutorul nu 
poate stipula, după o părere, că pretul 
locaţiunii se va plăti cu anticipație. (De- 
molombe, VII, No. 642; Troplong. Louage, 
I, No. 145; Aubry et Rau. ed. 4a, [, $ 
113, nota 29, p. 455; Dalloz, Râp., Mino- 
rit€, No. 480; Suppl., Minorit6, No. 375). 

1]. După altă părere, iutorul va putea 
stipula că preţul locațiunii se va plăti 
prin anticipație, rămânînd numai a se a- 
mila această stipulaţie dacă sar stabili 
frauda între tutor şi locatar. (Dalloz, Rep., 
Minorit6, No. 480; Suppl., Minorit6, No. 
575; Laurent, V, No. 49). 

12. Interzisul legal nu poate da în loca- 
țiune bunurile sale, ci acest drept apartine 
numai curatorului. (Toullier, VI, No..111; 
Rolland de Villargues. Râpertoire du no- 
iariat, Bail, No. 78; Dalloz, Rp., Louage, 
No. 59). 

13. Cei trimişi în posesiune - definitivă 
asupra bunurilor unui absent, pot încheia 
contracte de locaţiune a acestor bunuri, 
opozabile absentului care s'ar reîntoarce. 
(Dalloz, Rep., Suppl.. Louage, No. 45; Lau- 
rent, XXV, No. 45; Baudry et Wabhl, Lou- 
age, IL, No. 99). 

14. Proprietarul sub condiţiune rezolu- 
torie, poate, în principiu, înainte de înde- 
plinirea condiţiunii, să încheie contracte 
de locaţiune, dacă aceste contracte au fost 
făcute fără fraudă şi cu bună credinţă. 
(Toullier, VI, No. 576; Duranton, XVII, No. 
154; Duvergier, Louage, III, No. 83; Tro- 
plong. Louage, I, No. 100, 545, 546; Aubry 
et Rau, ed. i-a. IV, & 369, p. 497; Dalloz, 
Rep., Louage, No. 66; Suppl., Louage, No. 
51; Baudry et Wahl. Louage, Î, No. 8. 
59; Guillouard, Louage, I, No. 49, 50; Con- 
tra: Laurent, XXV, No. 46, 383), 

15. Persoanele care nu au capacitatea 
„de a face acte de administrație, nu pot lua 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE - Art. 1420 

„în locaţiune. (Dalloz. Râp., Louage, No. 
77; Suppl., Louage, No. 45; Alexandresco, 
TĂ, p. 55). 

16. Astfel, minorii neemancipaţi şi îin- 
terzişii nu pot lua în locaţiune, ci în numele 
lor va lucra tutorul. (Dalloz, Râp., Lou- 
age, No. 77; Baudry et Wabl, Louage,:I, 
No. 145; Guillouard, Lonage, I, No. 59; 
Alexandresco, IX, p. 55).: 

17. Di:spoziţiunile art. 1596 c, civ, îr. (1508 
e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiune la lo- 
cațiune. (Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 
56; Laurent, XXV, No. 42; Contra: Aubry 
ei Rau. ed. 4-a, IV, $ 564, p. 467). 

18. Pentru a putea da în locaţiune lu- 
eruri. mobile, locatorul trebueşte să aibă 
capacitatea de a administra aceste lucruri. 
(Baudry et Wabhl. Louage, I, No. 60; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 674). 

19. Dispoziţiunile art. 1429 şi 1450 c. civ. 
fr. (1268 şi 1269 e. civ. rom.) nu-şi găsesc a- 
plicațiunea la locațiunea lucrurilor mobile 
“ci numai la locațiunea imobilelor. (Duver- 
gier, Louage, IV, No. 241; Troplong, Lou- 
age, I, No. 155; Dalloz, Rep., Louage,-No- 
868; Suppl., Louage, No. 423; Guillouard, 
Louage, II, No. 676). - 

20. Dacă însă este vorba de lucruri mo- 
bila: care suni accesoriile unui imobil, dis- 
poziţiunile acestor două articole îşi vor 
găsi aplicaţiunea. (Dalloz, Râp.. Louage, 
No. 868). 

| 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 închiriere sau arendare, 
încheiate de sechestru judiciar. De aceste 
dispoziţiuni însă, nu se pot prevala decât 
proprietarii imobilelor, (Trib. Dolj, s, III 
224 din 9 Lulie 1925, Justiţia Olteniei 17—183 
1995). 

2, A se vedea: art. 1635, nota 2. 

Art, 1420. — Locatorul este dator, prin însuşi natura con- 
tractului, fără să fie trebuință de nicio stipulaţiune specială: 

1. De a trăda locatarului lucrul închiriat sau arendat; 
2. De a-l menţine în stare de a putea servi la întrebuin- 

țarea pentru care a fost închiriat sau arendat; 
„3. De a face ca locatarul să se poată folosi neîmpiedecat 
în tot timpul locaţiunii. (Civ. 1314 urm., 1421, 1422, 1439; Civ. 
Fr. 1719). 

Tezi. fr. Art. 1719. — Le bailleur est oblige, par la nature du contrat, 
et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulidre: 

1% De dâlivrer au preneur la chose loute; 
„20 Dentretenir cette chose “en tat de servir ă l'usage pour lequel elle 

"A 6t6 loute; 
3% D'en faire jonir paisiblement le preneur pendant la dure du bail. 
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CONSTANTINESCU JAC. N., o 
1925, UI, 26; 

NICOLEANU G. HiPeoLYTE, Notă su 
1925, Ii, 279; 

RAPAPORT M., Notă sub C. Apel Rouen, 4 Febr 1925, 
Observaţie sub C. Apel Craiova S$. 

BCRIBAN R TRAIAN, 
1926, LII, 52, 
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33, 4, 75, 
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Preţ, 3, 38, 67. 
Rea credinţă 24, 26, 
Reclădire 48, 
efuz 18, 24—26. 
eparaţiuni 32, 

Restrângere 74. 
Reziliere 17, 31, 32, 55, 66. Scădere din preț 3u, 67. 
Suprimare 74, 
Termen 14, 13. 
Ter 33, 
Ti ăxuri 49, 
Tulburare 19, 20, 42—45, 

43—56, 59, 62, 63, 65.—73, Uzină 3, 
Vizitare 532, 
Vizitatori 49. 

Doctrină, 

această obligaţie a locatorului este de e- sența contractului de 
R&p., Louage, No.. 149: S 

locaţiune. 
up Louage, No. 

i 
84; Alexandresco, IX, p. 8 2. L ocatorul va fi obligat să predea lo- catarului lucrul dat în locaţiune împreună cu accesoriile sale. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 5.566, 
149; Suppl 
No. 104; PB 

xandresco, IX, 

sau o uzină, cursul. de-apă 
etc. (Iroplong, 

p. 4/5; Dalloz, 
- Louage, No. 86; L „Baudry et Wabl, Lo 286; Guillouard, Louage, 1, 

p. 81, 8, 83), 3. Astfel, dacă s'a 
se va 
ce mi 

€p., Louage, No. 
aurent, XXV, 
uage, Î, No. 

No. 88; Ale- 

închiriat o moară 
preda ca accesoriu 

şcă motorul, mașinile, Louage, I, No. 160; Dal- 

'91; A] 

tă sub C. Apel Galaţi S. |, 82 din 10 Aprilie 1924, Pand, Rom, 
b Trib, lfov S. I c. c., 761 din 24 lănie 1925,-Pand Rom. 

Jur. Gen. 1925, No. 197; 

loz, it€p.. Louage, No. 149; Laurent, XXV, | No. 104; Baudry ct Wanhl. Louage, I, No. 289; Guillouard, Louage, I, No. 88). 
4, De asemenea, dacă s'a închiriat e casă, locatorul va trebui să predea loca.- tarului cheile casei, precum şi dependinţele, cum sunt curtea, magazia de lemne, ete. (Dalloz, Rep., Louage. No. 149; Guillouară. ouage, ÎI, No. 88). 
5. După o părere. locatarul nu are nici un drept la folosinţa aluviunii formată în cursul locaţiunii. (Laurent. XXV. No. î7i: uc, X, No. 507: Baudry et Wahl, Louage. I, No. 294). 
6. După altă părere, în acest caz, loca- tarul are drept la folosinţa aluviunii. (Du. anton, XVII, No. 8; Troplong, Louage. I, No. 190; II, No. 240; Dalloz, Rep. Lou- age, No. 149; Guillouarăd. Louage, Î. No. 282). 
17. După această a două părere. în acest caz locatarul va trebui să plătească un su- Plimeni de preţ, (Duvergier. Louage, I, No. 556; Guillouard, Louage, [. No. 284; Con. ra: iDalloz, Râp., Louage, No. 149). 8. După altă părere, locatarul va datora un supliment de preţ numai dacă aluviu- nea va avea oarecare importanţă. (Demo- lombe, X, No. 9: Aubry et Rau, ed. IV. $ 565, p. 470). 

„9. Locatarul nu are dreptul la folosinţa insulelor formate în cursul locaţiunii, în faja terenului arendat.  (Dalloz, Rep. Suppl., Propricte, No. 257). 
0. Predarea lucrului închiriaţ se face cu cheltuiala locatorului. (Pothicr. Louage, V, No. 55, 56; Duvergier, Louage, III, No. 245; Troplong, Louage. [. No. 167: Dalloz. Rep., Louage, No. 150; Laurent. XXV, No. 105; Baudry et Wahl. Louage, [, No. 507: Guillouard. Louage. |, No. 90; Alexan- dresco, IX. p. 85. 84). 

Predarea lucrului j închiriat se va locul convenit de părţile contrac- Louage, III, No. 24: Troplong, Louage, [, No. 167: Dalloz, Rp. Louage, No. 151; Laurent. XXV. No. 105: Huc,_X, No. 290. Baudry et Wahl. Lou- age, I, No. 504; Guillouard, Louage. [. Ne. exandresco, IX, p. 84). 12. Dacă nu s'a prevăzut de către părți loeul unde trebueşte să se facă predarea. ca se va face potriviţ obiceiului * locului. (Duvergier, Louage, III. No. 245; 'Troplong, Ouage, I. No. 167. Dalloz. Rep. Louage, 2 - 11; Laurent, XXV, No. 103: Huc, Ă. Baudry et Wan]. Louage. I, No. 
—- 54 —- 

|, 25 Sept. 1925 Pand. Rom. 
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50.4; Guillouard, Louage, Î, No. 91; Alexan- i 
dresco, IX, p. 84). 

13. Lucrurile mobile închiriate se vo» 
preda în locul unde-ele se găseau în mo- 
mentul închirierii. (Dalloz, Râp., Louage, 
No. 870; Alexandresco, LX, p. 84). - 

14. Predarea lucrului închiriat se va 
face în termenul prevăzut în convenţie, iar 
dacă nu s'a prevăzut de părţi un termen 
de predare, ea se va face potrivit obiceiu- 
lui locului. (Dalloz, Râp., Louage, No. 152; 
Baudry ei Wahl, Louage, L. No. 299; Gu- 
ilouard, Louage, I, No. 9; Planiol, Il, No. 
1677; Alexandresco, IX, p. 84). 

15. Dacă în localitate nu există un.o- 
biceiu în această privință, predarea se va 
face. numai când locatarul o va cere for- 
mal. (Dalloz, Rep., Louage, No. 152). 

16. Cheltuelile ridicării lucrului închi- 
viat sunt în sarcina locatarului. (Pothier, 
Louage, IV, No. 56; Baudry et Wabhl, Lou- 
age, Î, No. 507; Guillouard, Louage, I, No. 
91; Alexandresco, LX, p. 84). 

17, În cazul când locatoral nu-şi exe- 
cută obligaţia sa de a preda lucrul închi- 
viat, locatatul poate, prin aplicaţia dispo- 
ziţiunilor art. 1184 ce. civ. îr. (1020 şi 1021 
c. civ. rom.) să ceară rezoluțiunea contrac- 

“ tului, cu daune-interese. (Dalloz, Rep. Lou- 
age, No. 154, 166; Suppl., Louage, No. 89; 
Laurent, XXV, No. 106; Huc, X, No. 291; 
Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 309; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 95; Alexandresco; 
IX, p. 84, 85). 

18. In cazul când locatorul nu face pre- 
darea lucrului închiriat şi această predare 
este posibilă, locatarul are dreptul să ceară 
constrângerea locatorului să-i facă preda- 
vea. (Duvergier, Louage: III, No. 286; Tro- 
plong, Louage, I, No. 169; Dalloz, Rep. 
ouage, No. 154; Suppl., Louage, No. 89, 

9%; Laurent, XXV, No. 106; Huc, X, No. 
291; Baudry et Wahl, Louage, Î; No. 308; 
Guillouard, Louage, I, No. 95; Alexan- 
dresco, LX, p. 84 85). 

19. Acţiunea de predare a lucrului în- 
chiriat, acţiunea locatarului pentru con- 
damnarea locatorului la despăgubiri, pre- 
cum şi acţiunea în garanţie pentru turbu- 
rările aduse de locator în folosinţa locaia- 
rului, au caracterele unei acţiuni perso- 
nale şi mobiliare. (Dalloz, Rep., Louage, 
No. 155; Suppl.. Louage, No. 90; Alexan- 
dresco, IX, p. 86). 

20. Prin urinare, aceaste actiuni trebu- 
esc introduse la domicilul pârîtului. (Dal- 
loz, Rep., Suppl. Louage, No. 90; Huc, X, 
No. 343; Baudry et Wahl, Louage, I], No. 
1609; Guillouard, Louage, I, No. 21, 29), 
„21. Acţiunea în predarea lucrului închi- 

riat este indivizibilă, deoarece aproape tot- 
deauna obligaţia locatorului este indivizi- 
bilă, cu toate că obiectul dai în locaţie 
este divizibil. (Duvergier, Louage, III, No. 
293; Dalloz, Râp., Louage, No. 157; Bau- 
dry et Wahl, Louase, I, No. 519; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 102). 

22. Prin urmare, dacă locatorul înce- 
iează din vieaţă, lăsând 'mai mulți moşte- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1420 

nitori, unul dintre ei nu poate fi admis a 
preda numai partea sa. (Duvergier, Louage 
LII, No. 295; Dalloz, Râp., Louage, No. 158; 
Suppl., Louage, No. 91; Baudry et Wabhl. 
Louage, [, No. 519; Guillouard, Louage, I, 
No. 102). 

23. În ceea ce priveşte daunele interese, 
ele se împart între moştenitori. (Dalloz. 
Rep., Suppl., Louage, No. 91). 

24. In cazul când, locatorul, cu toate 
că are la dispoziția sa lucrul închiriat, re- 
fuză cu rea credinţă să predea lucrul lo- 
catarului, el poate fi condamnat să predea 
bunul închiriat, şi chiar daune-interese, iar 
dacă el. refuză, executarea hotăriîrii se 
poate face manu militari. (Duvergier, 
Louage, III, No. 286; Troplong, Louage, d, 
No. 169; Dalloz. Râp., Louage, No. 159; 
Laurent, XXV, No. 106; Huc, X, No. 291; 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 308; Gu- 
illouard, Louage, I. No. 95). 

25. In cazul când locatorul este de bună 
credinţă, el nu poate fi obligat decât la 
-plata daunelor, care au putut fi cunoscute 
la facerea contractului iar nu şi a pierde- 
rilor care nu puteau fi prevăzute sau a 
câştigurilor care nu puteau fi sperate de 
locatar la facerea contractului, (Dalloz, 
Rep., Louage, No. 164; Baudry et Wabhl. 
Louage, I. No. 315; Guillouard, Louage, [, 
No. 98). 

26. Dacă însă locatorul este de rea cre- 
dinţă, el va fi obligat la plata tuturor da- 
unelor, fără distincţie, cu condiţiunea ca 
paguba să fie o urmare imediată şi directă 
a neexecutării obligaţiei locatorului de a 
preda lucrul închiriat. (Dalloz, Râp., Lou- 
age, No. 161; Baudry et Wabhl, Louage, IL 
No. 515)... - 

27. 'In cazul când locatorul întârzie să 
predea locatarului lucrul închiriat, el va fi 
obligat să plătească daunele cauzate prin 
această întârziere. (Duvergier, Louage, III, 
No. 290; Dalloz, R€p., Louage, No. 163; 
Suppl.,  Louage, No. 96; Laurent, XXV, No. 
106; Huc, X. No. 291; Baudry et Wabl, 
Louage, I, No. 512, 516; Guillouard, Lou- 
age, ÎI, No. 100). 

28. In acest caz, daunele vor fi datorite, 
după o părere, numai dela data când lo- 
catorul a fosi pus în întârziere de a face 
predarea lucrului închiriat. (Dalloz, Râp. 
Louage, No. 163; Suppl., Louage, No. %:; 
Baudry et Wabl, Louage, I, No. 312). 

29, După altă părere, pentru ca daunele 
să fie datoriie, nu este necesar ca locato- 
rul să fie pus în întârziere de a preda lu- 
crul închiriat. (Duvergier, Louage: III, No. 
290; Laurent, XXV, No. 106; Baudry et 
Barde, Obligations ÎI, No. 470; Guiltouară, 
Louage, I, No. 100). . 

30. Oricare din păreri s'ar' adopta, lo- 
catarul va avea dreptul la o scădere din 
preţ, proporțională cu lipsa de folosinţă, 
(Baudry ei Wah], Louage, I, No. 305, 316). 

31. În cazul când locatorul întârzie să 
predea locatarului lucrul închiriat, acesta 
poate cere uneori chiar rezoluția contrac= 
tului, cum ar fi în cazul când lucrul nu-i
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mai poate servi la întrebuinţarea la care 
îl destina. (Dalloz, Rep., Louage, No. 163; 
Suppl., Louage, No. 9: Baudry et Wahl, 
Louage, 1, No. 309, 316; Contra: Guillouard 
Louage, I, No. 100). 

32. In cazul când neexecutarea contrac- 
tului de locaţiune sau întârzierea execută- 
sii provine dintrun caz fortuit întâmplat 
după încheierea contractului, locatarul are 
dreptul să ceară numai rezilierea contrac- 
tului, fără  daune-interese. (Dalloz, Rep. 
Louage, No. 164; Suppl., Louage, No. 9%; 
Laurent, XXV, No. 109: Baudry et Wabl, 
Louage, [, No. 309, 312; Guillouard, Lou- 
age, ÎI, No. 96), 

3. In cazul când punerea în stăpânire 
a locatarului asupra lucrului închiriat este 
împiedecată de terţi, chiar prin simple căi 
de fapi, însă fără a pretinde niciun drept 
asupra acestui lucru, locatorul este obligat 
să facă să înceieze împiedecările. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 366; Dalloz, R&p., 
Louage, No. 165; Suppl., Louage, No. 88; 
Laurent, XXV, No. 105; Guillouard. Lou. 
age, |, No. 89). 

34. In cazul când locatorul a închiriat 
acelaşi lucru la două persoane, după pă- 
rerea dominantă care admite că dreptul 
locatarului este un drept personal, va fi 
preferit acel locatar de bună credinţă, care 
a fost pus în posesiunea lucrului, chiar 
dacă contractul său ar avea o dată poste- 
rioară. (Duranton, XVII, No. 145; Demante 
et Colmei de Santerre, VII, No. 198 bis, 
XIX; Aubry et Rau, ed. 4a, IL, $ 174 p. 
80; Dalloz, R€p.. Louage, No. 167, 168; 
Suppl., Louage,. No. 97; Laurent, XXV, No. 
18; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 157 
urm.; Guillouard, Louage, I, No. 23, 29). 

35. Dacă se admite părerea opusă că 
dreptul locatarului este un drept real, se 
va decide că în cazul când locatorul închi- 
riază aceleaşi lucru la două persoane va 
fi preferat acel locatar al cărui contract 
are o dată anterioară. (Troplong, Tran- 
seription, No. 207; Aubry et Rau. ed. 4-a, 
II. $ 174, nota 20, p. 86;  Dalloz, Râp. 
Suppl., Louage, No. 97; Baudry et Wabl, 
Louage, I, 
age, |, No. 25, 29). 

6. După o altă părere, când locatorul 
închiriază acelaşi lucru la două persoane 
va fi preferit totdeauna locatarul al cărui 
contract are o dată certă anterioară, cu 
toate că drepiul locatarului este ua 
drept personal şi mobiliar. (Aubry et Rau, 
cd. 4-a, IV, SĂ 565, p. 472; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 158). i 

37, În cazul când niciunul dintre lo- 
catari nu a fost pus în posesie, se va pre- 
feri locatarul al cărui contract are dată 
certă, faţă de celălalt locatar cu contract 
fără dată certă, (Dalloz, Rep., Louage, 
No, 167; Suppl,, Louage, No. 97; Laurent, 
XXV, No. 129; Baudrv et Wahl. Louage, I, No. 149). - da 
„38. După altă părere, în acest caz, am- bii locatari au un. drept egal şi dreptul la contract va fi licitat iar preţul se va îm- 
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ărţi în părţi egale între dânşii, (Demante 
E Lo de Santerre, VII, No. 198 bis; 
Guillouard, Louage, I, No. 25, 29). 

39. Dacă niciunul dintre contracie nu 
are dată certă. va Îi preforit locatarul u 
căruia contract are o dată anterioară, în ca- 
zul când se va stabili că data este exactă 
iar nu falsă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, Il, $ 
176, nota 10, p. 100; Dalloz. Rep. Louage, 
No. 167). , 

40. A doua obligaţiune a lucatorului este 
de a menține lucrul închiriat în stare de 
a putea servi la întrebuințarea pentru care 
a fost închiriat. (Dalloz, Râp., Louage, No. 
169; Planiol, II, No. 1679; Alexandresco. 
IX. p. 81), , 
4]. A treia obligaliune a locatorului este 

de a face ca locatarul să se poată folosi 
neîmpiedecat în tot timpul locaţiunii. (Dal- 
loz. Rep., Louage. No. 223, 224: Suppl., 
Louage, No. 104: Alexandresco, IX. p. 8. 
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42. Orice locator are obligația de a nu 
turbura folosinţa locatarului său. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 144: Baudry et 
Wahl. Louage. î. No. 611; Alexandresco. 
TĂ, p. 106). 

43, Dispoziţiunile art. 1719 No. 3 e, cir. 
îr. (1420, No. 5 c. civ. rom.) Îşi găsesc u- plicaţiunea când iurburarea folosinţei loca- 
tarului se face de o persoană care deţine dela locator un drept al cărui exerciţiu poa- te explica sau justifica turburarea. Dalloz, 
Rep.. Louage. No. 226; Iluc, X, No. 504: Baudry et Wanl, Louage, I, No. 456, 576 
urm.; Guillouard. Louage, 1, No. 127; Pla- niol, II, No. 1684). 

44, Asilel ar fi un locatar care turbură folosinţa unui alt locatar al aceluiaşi lo- 
cator. (Baudry et Wahl. Louage, I. No. 576: Guillouard. Louage. I, No. 165; Planiol, |. 
No. 1684). 

45. Nu iniră în acest articol actele co- 
mise de un coloeatar în afară de folosinţa sa, cum ar fi injuriila adresate de un locatar,  coloeatarului său.  (Baudrv et Wabl, Louage, I, No. 581). ” 46. Locatorul nu are dreptul să facă ni- mic care ar fi de natură să micşoreze în- trebuinţarea lucrului închiriat după cum a fost fixată prin contract. (Dalloz, Râp.. Suppl., Louage, No. 124; Alexandresco, LX, p. 106). 

47. Locatorul este obligat a face ca lo- catarul să se folosească nu numai de lu- crul închiriat, ci şi de accesoriile acestui lucru care au fost date în posesiunea loca- tarului la închiriere, (T roplong, Louage, 1, No. 245: Dalloz, Rep., Louage, No. 149; Suppl. Louage, No. 8; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 306, p. 477: Laurent. XXV. No. 146; Huc, X, No. 297; Baudry et Wabl, Louage, 1, No. 507; Guillouard, Louage, |. No. 13%; Alexandresco, IV, p. 106). 
48. Constitue o turburare a locatarului în folosinţa lucrului închiriat, faptul loca- torului de a dărâma şi de a 'reclădi. etaje Superioare casti a cărei parter şi prim etaj au fost închiriate. când aceste lucrări 
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aduc o turburare gravă folosinţei locataru- 
lui prin căderea materialelor. (Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 480; Planiol, II. No. 
1681; Alexandresco, LX, p. 106). 

49. De asemenea, locatorul nu poate o- 
pri ca trăsurile aducând pe locatar sau pe 
vizitatorii săi să intre, chiar după miezul 
nopţii. în curtea casei închiriate, când nu 
există o asemenea interdicțiune în contrac- 
tul de închiriere. (Laurent, XXV, No. 104; 
Huc, X, No. 288, 297; Baudry et Wabl, 
Louage, I, No. 508; Guillouard, Louage, I, 
No. 88). 

50. De asemenea, constitue o turburare, 
faptul portarului de a nu avea o atitudine 
convenabilă faţă de locatari. (Muteau. De la 
vesponsahbilit€ civile, p. 204; Baudry et 
Wabhl, Louage, I[, No. 588; Guillouard, Lou- 
age, I. No. 165). 

51. Locatarul poate opri pe locator să 
pue afişe pe partea care corespunde apar- 
tamentului luat cu chirie dela nivelul so- 
lalui până la plafon, deoarece el este lo- 
catarul acestei părţi. (Huc, X, No. 289; 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 508; A- 
lexandresco, LX, p. 108 nota). 

52. În anumite cazuri locatorul are 
dreptul să viziteze imobilul închiriat sau 
să trimită alte persoane să-l viziteze, cum 
ar fi de exemplu pentru a examina starea 
imobilului, pentru a vedea reparaţiunile 
care sunt de făcui sau pentru a închiria 
imobilul la expirarea contractului de lo- 
caţiune. (Troplong, Louage, Î, No. 187; De- 
mante et Colmei de Santerre, VII, No. 169 
bis; I; Dalloz, R6p,, 
Suppl.. Louage, No. 145; Huc, X, No. 501; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 456, 465, 
827; Guillouard, Louage, IL, No. 145; A- 
lexandresco, IX, p. 108 nota). 

53. Locatorul nu este obligat a ga- 
ranta  locatarului o folosință  nelimi- 
tată, Astfel faptele imputabile locatorului 
sau colocatarilor chiriașului nu dau drep- 
tul acestuia din urmă să acţioneze pe lo- 
cator decât atunci când aduc o atingere 
serioasă folosinţei sale. (Troplong, Louage, 
1, No. 285; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
566, p. 478; Dalloz. Râp., Louage, No. 255; 
Suppl., Louage, No. 104; Laurent, XXV, 
No 145, 144; Guillouard, : Louage, I, No. 

54. Constitue o turburare a folosinţei 
locatarului, introducerea în imobilul închi- 
tiat a industriilor incomode; insalubre, 
ericuloase sau imorale. (Dalloz, Râp. 

Suppl., Louage, No. 128; Huc, X, No. 28%; 
Baudry ei Wahl, Louage, [, No. 480; Gu- 
illouard,. Louage, I, No. 154, 155; Planiol, 
TI, No. 1680; Alexandresco, TX, p. 107). 

55, Constitue o turburare de natură a 
aduce rezilierea contractului de locaţiune 
cu daune-iiiterese faptul locatorului de a 
închiria o parle din imobil unei case de 
prostituţii. (Dalloz, Rep... Louage, No. 295; 
Baudry et Wahl, Louage, 1, No. 481; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 135; Alexandresco, 
IX, p.. 108). 

56. De asemenea, închirierea unei părți | 
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din imobil unei case de joc. (Duvergier, 
Louage, III, No. 510, nota 2: Troplong, 
Louage, I. No, 185; Laurent, XXV, No. 150; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 481; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 155; Alexandresco, 
IX, p. 108). 

57. Locatorul poate în principiu, după 
părerea dominantă, după ce a închiriat o 
parte din imobil unui comerciant sau in- 
dustriaş, să închirieze restul imobilului u- 
nei alte persoane care exercită un comerț 
sau: industrie similară sau identică cu a 
celuilalt chiriaş. (Demante et Colmet de 
Santerre, VII, No. 169 his, II; Dailoz, RR 
Suppl., Louage, No. 129: Laurent, XXV, 
No. 152 urm.; Huc, X, No. 299; Pouillet, 
Trait& des marques de fabrique, No. 755; 
Baudry et Wahl, Louage, IL, No. 484 A- 
lexandresco, IX, p. 108 ur.; Contra: Gu- 
illouard, Louage, ÎL, No. 156 urm.). 

58. De asemenea, locatorul poate exer- 
cita în imobilul închiriat un comerţ sau 
industrie similară cu cea exercitată de lo- 
catarul său în acelaşi imobil. (Dalloz, Rep., 

“Suppl., Louage, No. 129; Baudry et Wabhl, 
Louage, I, No. 500; Alexandresco, IX, p. 
108 urm.; Contra: Guillouard, Louage, I, 
No. 134). | 

59. Dacă însă sa prevăzut în contractul 
de închiriere o clauză expresă de interdic- 
țiune, sau rezultă din împrejurările şi fap- 
tele contemporane încheierii contractului, 
intenţiunea comună a părţilor de interdic- 
țiune, locâtorul nu poate după ce a închi- 
riat o parie din imobil unui comerciant 
sau induztriaş, să închirieze restul imobi- 
lului unei alte persoane exercitând aceeaşi 
profesiune sau să exercite el însăşi ace- 
aşi profesiune. (Aubry et Rau, ed. 4a, IV, 
$ 566, p. 475, 476; Dalloz, Rp., Louage, 
No. 226: Suppl.. Louage, No. 129, 156; Lau- 
rent, XXV, No. 152; Huc; X, No. 500; 
Pouillet, No. 758; Baudry et Wabhl, Louage, 
IL, No. 487; Guillouard, Louage, IL, No. 140; 
Alexandresco, LX, p. 112). 

60. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă din interpretarea clauzelor con- 
iractului rezultă această  interdicţiune, cu 
condițiunea de a nu denatura sensul clau- 
zelor clare şi precise. (Dalloz, R&p., Suppl, 
Louage, No. 137; Baudry et Wahl, Louage, 
I, No. 487). 
„61. In caz de îndoială, clauzele vor fi 
interpretate în favoarea locatorului, în sen- 
sul permisiunii  locaţiunii. (Baudry et 
Wahl, Louage, ÎI, No. 487). | 

62. Dacă sa prevăzut în contractul de 
închiriere o clauză expresă de interdic- 
țiune, locatorul este răspunzător faţă de 
locatar de turburarea ce i se aduce prin 
concurenţa ce i se face de un alt locatar 
în aceeaşi casă, chiar dacă în contractul 
acestuia din urmă i s'ar fi interzis formal 
să exercite un comerţ sau industrie simi- 
lară cu celălalt locatar. (Dalloz, Rep, 
Suppl., Louage, No. 141; Baudry et Wabl, 
Louage, 1, No. 492, 493, 580). “ 

63. Locatorul nu poate uza de un imo- 
bil al său vecin cu imobilul închiriat, ast- 
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fel: încât să micşoreze folosința. locata- rilor, chiar dacă uzul celui de al doilea imo- il S'ar face potrivit raporturilor care irebuesc să existe între vecini. (Dalloz. R€p.. Louage, No, 253; Laurent, XXV, No. 146; Baudry et Wabl, Louage, I, No.:509; Guillouard, Louage, I, No. 132). , 64. Locatorul poate stabili întrun imo- bil vecin un comerţ sau industrie similară Cu acea exercitată de locatarul său, dacă în contractul de închiriere nu s'a prevăzut o clauză de interdicţiune. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No, 134; Baudry et Wahl. Louage, |, No. 512; Alexandresco, IX, p. 108 urm.; Contra: Guillouard. Louage. |. No. 440). 
65. In cazul când locatorul turbură pe locatar în folosinţa sa, acesta poate cere în prim rând încetarea turburării, (Dalloz, Râp. Suppl, Louage, No. 128; Baudrv et ah, Lonage, I, No, 504, 591; Guillouard, Louage, I, %, 165; Alexandresco, IX, p. 13). 
66. In al doilea rând locaiarul turburat poate cere şi obţine rezilierea contractului: «de locaţiune. (Dalloz, Rep. Suppl., Lou. age, No. 159; Huc, X, No. 500; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 460, 504; Guillouard, Jrouage, I, No. 142, 145; Alexandresco, IX. p. 115). 
67. De asemenea, locaiarul turburat poate cere şi obţine o mieşorare a prețului locaţiunii, . Rep, Suppl., ouage, No. 139; Huc. X, No. 500; Baudry et Wabhl, Louage, Î, No. 459. 504: Guillouard, Lou. see Î, 142, 145; Alexanaresco, IX, p. if. 115). 

68. Locatarul în caz de turburare, poate „Cere toideauna, fie în principal, fie ca accesoriu daune-interese, (Dailoz, Re Suppl., Louage, No. 159: Laurent, XXV. No. 127: Huc, X, No. 300; 

p. 88, nota 4. 115). 
. În părerea care admite că dreptul locatarului este un drepi rea] asupra lu- crului închiriat, e] poate acționa direet pe autorii turburării folosinţei sale. (Dalloz, R&p,. Suppl.; Louage. No, 159), . In părerea însă care admite că drep- iul locatarului este un. drept personal, el poaie acţiona numai pe locator când este în folosinţa sa. fie de acesta, fie. de o persoană care deţine dreptul său dela locator. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 159; Huc. X. No. 300: Baudry et Wabl, Louage, ÎI, No, 506, 587: Guillouara. Lou- age, Î, No. 14; Alexandresco, IX, p. 115). . În cazul când turburarea este făcută in colocatar, locatorul acționai, are în urmă 0 acţiune în garanţie contra coloca- tarului turburător, (Dalloz, R€p. Suppl., Louage, No. 141; Baudry et Wabl. Louage,. l, No. 505; Guillouard, 
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ție. (Huc, X. No. 300: Baudry e: Wabl, Louage. 1, No. 305; 
No. 149), 

, 73. Locatorul nu se poatc cxonera prin contractul de închiriere. nici direct, nici indirect. de obligaţiunile esenţiale care cad în sarcina sa. (Dalloz, Rep Suppl.. Lou- age, No. 147; Baudry et Wahl. Louage, 1. No. 270). 
74. Obligaţia de predare a lucrului in- chiriat nu poate fi SUprimată prin con- tract, însă poate fi restrânsă, (Dalloz, Rep. Louage, No. 149: Suppl.. Louage. No, 88). 75. Astfel. se poate prevedea în contract, că locatarul va lua singur în posesiune lu- crul închiriat. procedând. fără concursul locatorului, la expulzarea aceluiu care o- cupa imobilul fără contract şi fără titlu. (Huc, X, No. 275. 290: Baudry ct Wabl, Louage, ÎI, No. 274: Guillouard, Lonage, 1, No, 426). 

, 76. l-ocatorul nu se poate exuucru prin contractul de închiriere, întrun chip ge- neral. deorice garanţie către locatar de faptele sale personale. (Dalloz. Rep... Lou- age, No. 235: Suppl., Louage, No, i47: Gu- illouard, Louage, [. No. 144; Contra: Bau- dry et Wah]. Louage, [. No. 455), 
77. Se poate însă stipula în contractul de închiriere o limitare a întinderii garan- ției locatorului. față de anumite acte de- terminale. rezervându-i-se acestuia anumite facultăţi care dacă nu ar fi prevăzute, i-ar fi interzise, (Dalloz. Rep.. Louage, No. 255; Baudry et Wahl. Louage. 1. No. 455: Comp: alloz. Rep. Suppl, Louage, No. 147: Guillouard, Louage, I, No. 144. Alexan- dresco. IX, p. 81). 

78. Dispoziţiunile art. 1719 c. civ. fr, (1420 c. civ. TOM.) îşi găsesc aplicațiunea atât la locaţiunea lucrurilor mobile, cât şi la locaţiunea imobilelor. (Duvergier, Louage, IV. No. 242: Troplong. Louage, |, No. 175, 196: Dalloz. Rep. uage, No. 870; Baudry et Wahl. Louage. I. No. 304. 320, 523, 6i1: Gnillouară, Louage. . 103; II, No. 678: Alexandresco. IX, p. 8). . A se vedea: art. 1421 din codul ci- vil cu notele respective. 
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Ji urisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 Până la 1927) 1. Faptul Posesiunii bunului închiriat nu este de natură a atribui locatarului po- steriox, dreptul de a fi menţinut în pose- 
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siune, faţă de contractul anterior cu dată 
certă pe care legea, prin art. 141 c. civ, 
516 şi 518 pr. civ. îl declară formal opo- 
zabil terţelor persoane. (C. Apel Galaţi s. 
I 82 din 10 Aprilie 1924, Pand. Rom. 1925, 
„261).. 
2. Locatorul fiind în imposibilitate de a 

executa obligația luată către chiriaş de a-i 
pune la dispoziție imobilul închiriat, obli- 
gaţia sa se transformă în daune-interese 
şi chiriaşul nu poate, în baza contractului 
său, să forţeze pe locator ca să-i pue: imo- 
bilul închiriat la dispoziţie, atunci când 
acesta îl închiriase altuia care şi intrase în 
folosinţa imobilului şi pe cale de .contesia- 
ție. făcută de chiriaşul aflat în imobil, nu 
se poate judeca prioritaiea contractelor de 
închiriere. (Trib. Bacău, s. II, 164 din 31 
Iulie 1924, Justiţia Olteniei 17—18 din 1925). 

3, a) Un contract de locaţiune — în 
dreptul român ca şi în dreptul rus — con- 
feră locatarului un drept personal, un 
drept de creanță, iar nu un drept real, 
care să-l îndreptăţească să urmărească imo- 
bilul în mâinile oricărui deţinător. Ca 
urmare a acestui principiu, chiriaşul nu 
poate cere folosinţa imobilului închiriat 
decâi dela proprietarul cu care a contrac- 
iat. 

b) Un proprietar care a vândut imobi- 
lul din care fusese evacuat chiriaşul mai 
înainte de judecarea definitivă a procesu- 
lui, are obligaţia, în caz când judecata or- 
donă reintegrarea, să plătească daune a- 
cestui chiriaş. (C. Apel Chişinău s. |, 91 
din 6 Mai 1925, Pand Săpt. 13/1925, Pand. 
Rom. 1925, III, 147). 

4, Neplata chiriei poate constitui o cul- 
pă din partea chiriaşului, numai atunci 
când proprietarul şi-a îndeplinit el însuşi 
obligațiunea prescrisă de lege, adicăi să 
predea folosința chiriaşului său, căci nu 
st poate concepe plata unei chirii fără fo- 
losinţa a cărei echivalent este. 

lar dacă proprietarul refuză fără temeiu 
legal serios să predea această folosinţă, el 
poate fi obligat judecătoreşte la aceasta sub 
sancţiunea daunelor cominatorii. (Trib. 
Ilfov, s. |, e. c., 761 din 24 lunie 1925, Pand, 
Rom. 1925, ÎI, 270). 

5. In fapt: Un proprietar a închiriat un 
apartament pe termen de un an, — 25 A- 
prilie 1924 la 23 Aprilie 1925, — cu chiria 
de 28000 lei, plătită de chiriaş pe tot anul, 

In August 1924, locatara fiind transfe- 
rată cu serviciul din localitate sa mutat 
din imobil, pe care proprietarul l-a închi- 
riat altuia. 

L-a 13 Mai 1995, primul chiriaş a intentat 
acțiune proprietarului cerând restituirea a 
14000 lei, chiria pe o jumătate de an, Jude- 
cătoria i-a respins acţiunea. 

In drept: Acţiunea în restituire, bazată 
pe afirmaţiunea că proprietarul deţine fără 
cauză suma încasată ca chirie dela primul 
chiriaş, poate fi admisă pe baza printipi- 
ului că nimeni nu trebue să se îmbogă- 
țească în dauna altuia? ! 

Potrivit art. 1420 codul civ. locatorul este 
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obligat a pune la dispoziţia chiriaşului i- 
mobilul şi a nu-i turbura în timpul loca- 
țiunii liniştita folosinţă. 
În speţă, din actele şi împrejurările cau- 
zei se constată că chiriaşa a avut liniştita 
folosință a imobilului şi că a plecat de 
bună voie din apariament, iar locatorul n.a 
consimţit la plecare şi nici n'a promis re- 
stituirea chiriei, ceea ce denotă că nu şi-a 
călcat nicio obligaţiune şi ca atare bhp- 
seşte din sarcina lui elementul culpă pen- 
tru ca să se poată invoca în contră-i art. 
1420 cod. civ. sau principiul îmbogătțirii 
fără cauză. 

In afară de aceasta, plata chiriei făcân- 
du-se de bună voie pe întregul an conve- 
nit, fără călcarea vreunei restrieţiuni sau 
condițiuni impuse prin contract, iar, po- 
trivit principiilor, părțile majore şi capa- 
bile putând încheia convenţiuni cari fac 
lege între ele, atât cât nu ating ordinea 
publică şi bunele moravuri şi contractul de 
închiriere încheiat în speţă fiind o conven- 
țiune bilaterală, perfectă din momentul în- 
cheierii e, plata odată făcută pe baza lui 
nu mai poate fi restituită decât în caz de 
eroare sau în cazul când vreun principiu 
legal de ordine publică împiedecă ființa- 
rea lui. sau când vreo condiiie din con- 
tract nu s'a îndeplinii. 

In aceste condițiuni şi întru cât chiriaşr 
nu a cerut să i se ţie la dispoziţie imobi- 
lul spre a uza de dreptul său legal de a-l 
subînchiria, — căci prin contract nu i sa 
interzis acest drept, — iar locatorul l-a în- 
chiriat altuia după plecarea ei dintr'însul, 
acţiunea este nefondată. (Jud. oc. Î urb. 
Pioieşti. Cartea de judecată No. 345 din 24 
Iunie 1925, Jur. Gen. 1925 No. 2175). 

6. Când doi arendaşi, cu coniracte suc- 
cesive, îşi dispută drepturile, este preferat 
cel care are dată certă anterioară; aceasta 
pe principiul din art. 1444 din codul civil. 
(Trib. Dolj, s. III, 224 din 9 Iulie 1925, 
Justiţia Olteniei 17-18/1925). 

7. Din caracterul de personalitate al 
dreptului de închiriere, rezultă că locatarii 
succesivi ai aceluiaşi locator, îşi pot dis- 
cuta dreptul lor de creanţă, rămânând ce- 
lui al cărui titlu va fi fără valoare să 
ceară daune dela locator. 

In conflictul dintre locatarii succesivi, 
preferință se dă celui care a avut întâiu 
folosinţa imobilului, întru cât locatarii suc- 
cesivi, în calitate de creditori ai aceluiaşi 
locator, având drepturi egale, primul po- 
sesor urmează a fi preferat, chiar dacă 
contractul său e posterior. (Cas. I, com- 
plet chirii, 1958 din 14 Iulie 1925, Pand. 
Săpt. 25/1925). 

8. In conflictul dintre doi arendaşi, se 
- preferă cel cu data certă anterioară. (C. 
Apel Craiova s. Il, 271 din 25.Septemvrie 
1925, Pand, Rom. 1926, III. 52, Justiţia 
Olteniei 1-2/1926). 

9, Când un proprietar închiriază un i- : 
mobil la două persoane diferite prin con- 
tracte succesive, cel preferat, va fi nu cel 
cu data anterioară. ci acel care se găseşte 
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Art, 1491—1422 

în posesia de fapt a imobilului. (Judecăto- via Pocol Băileşti, Dolj. 497 din 27 Noem- vrie 1925, Justiţia Olteniei 17-18 din 1925), 
"40. Intro acțiune intentată conform le- gii proprietarilor, prin care se cere rezili- „erea contraciului pentru neplată de chirie. este admisibilă cererea chiriaşului, spre a opune corpensaţiunea, de a dovedi prin martori, în apărare, că nu i s'a predat în întregime folosinţa apartamentului închi- riat (terasă, baie. lumină electrică), deoare- ce numai după ce locatarul şi-a satisfăcut obligațiunea a trăda în întregime lucrul închiriat (art, 1420 al. ]. c. civil). acesta poate exige chiriaşului său integral equi- valentul folosinţei, adică plata de chirie, 

încât să poată fi întrebuințat. 
In cursul locaţiunii, 

DESPRE CONTRACTUL DE ILOCAȚIUNE Codul civi] 

(Trib. ]lfov, s. IV. cc. Jurnalul No, 10251 din 11 lunie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1455). , 
11. a) Contractele de arendare succesive 

nu Sunt nule, când unul din ele nu se poate executa din cauza unei împiedecări legale. Din moment ce piedeca încetează. contractul se execută. , 
b) Un motiv de ordine publică nu poate fi ridicat direct în Casaţie. dacă cere ve- rificări de fapl. 
€) Anularea unor procese verbale de pu- here în posesie pe motiv că imobilul era arendat, constitue o violare a legii. (Cas. II: 162 din 16 Iunie 1926. Pand. Săpt. 26 din 1926). 

Art. 1421. — Locatorul trebue să trădea lucrul în așa stare 

trebue să facă toate acele reparaţiuni ce pot fi necesare, afară de micile reparaţiuni (reparaţiuni locative) cari prin uz sunt în sarcina locatarului. (Civ. 1426, 1432, 1439, 1447 urm.;. Civ. Fr. 
1420, 1423 urm., 

1720). 
Tezt. fr. Art. 1720. — Le bailleur est tenu de d€livrer la chose en bon “tat de r&parations de toute espăce, Il doit y faire, pendant la durte du bail, toutes les r&parations qui peu- vent devenir n6cessaires, autres que les loeatives. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1720 81 c. civ. 21 $ 1. civ. rom.) locatorul este obligat, în lipsă de convenție contrară. să predea lucru] în. aşa stare încât să poată fi întrebuințat. E] trebueşte să facă toate reparaţiile chiar şi acele locative ne- cesare în momentul predării, deoarece lo- catarul nu este obligat să facă repara- țiile locative decât acele necesare în cursul contractului. (Alexandresco, IX. p. 82). 2. Potrivit dispozițiunilor art, 1420 $2 c. civ.. locatorul este obligat în cursul con- tractului, să facă loate reparațiile neee- sare, afară de acele locative care sunt în Sarcina locataruliui. (Alexandresco, IX, p. 80). 
3. Părţile pot să modifice. prin contrace- - tul de loeaţiune, dispoziţiile legii privitoare la reparațiunile lucrului închiriat sau a- rendat, (Alexandresco, IĂ, p. 86, nota 4). 4. Tribunalele vor aprecia în mod su- Veran care reparaţii cad în Sarcina loca- “torului şi care cad în sarcina locatarului, (Alexaudresco. IX, p. 87). 

„+ Reparaţiile care au devenit necesare din culpa locatarului cad în sarcina lui. iar cele devenite necesare printr'un caz foy- 

tuit, cad în sarcina locatorului, dresco, LX, p. 87). 
6. În cazul când locatorul nu face repa- rațiile ce sunt în sarcina sa. locatarul Poate cere rezilierea contractului sau să fie autorizat de justiţie să le facă el însuşi în comptul locatorului. (Laurent, XXV, No. 112: Tue. X. No. 293: audrye ct Wabhl. Louage, IL. No. 324, 525: Guillouard, Lou- age, |. No. 108: Alexandresco. IX. p. 87). 7. Dacă exisiă urgenţă, locatarul poale face reparaţiile chiar fără autorizaţia ju- stiției. mai cu seamă dacă locatorul nu se află la faja locului, (Laurent. XXV. No. 12; „Rue, A. No. 293; Alexandreseo, IX, p. 87 

(Alexan- 

8. Chiar dacă nu există urgenţă şi loca- tar „iace reparaţiile fără autorizația ju- stiției, el va trebui să fie despăgubit, de- oarece proprietarul nu se poate îmbogăţi în detrimentul locatarului. (Pothier, Lou. age; IV, No. 129 urm.; Maread6. Arţ, 1730 urm. No. 4; Troplong, Louage, [, No. 532; Baudry et Wabl, Louage, |, No. 325; Gu- illouard, Louage, IL, No. 108; Alexandresco, LX, p. 88). 
9. A se vedea: art. 1420 din codul civil cu notele respective. 

” 

„Art. 1422. — Locatarul trebue să. fie garantat pentru toate 
stricăciunile şi vițiile lucrului închiriaț ori arendat ce-i împiedecă 

  

  

 



Codul civil 

întrebuințarea, chiar deşi nu au fost cunoscute locatarului 1) la 
timpul locaţiunii. 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

Dacă din aceste viţii şi defecte derivă pentru locatar o 
daună oarecare, locatorul este dator a-l desdăuna. (Civ. 1021, 
1352—1360, 1420 urm., 1422 urm., 1575 urm.; C. com. 5179, 581; 

Civ. Fr. 1721), 

Text. fr. Art. 1721. — | est dă garantie au preneur pour tous les vices 
ou dâfauts de la chose louâe qui en empâehent usage, quand mâme le bailleur 
ne les aurait pas connus lors du bail. 

S'il râsulte de ces vices ou dâfauts quelque perte pour le preneur, le bai- 
leur est tenu de l'indemniser. 

Bibliografie (continuare). 

Toncescu V., Wolă sub Trib. Ilfov S. III, 615 din 6 Iulie 1925, Pand. Rom. 1925, I|, 157. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Cunoştinţă 7, 8, 12,13, 15. : Reducerea preţului 13, 14 
Daune 11—13, 15—17. 17. 
Detecte naturale 9. Renunţare 19. 20. 
Garanţie 1—410, 19, 20. Reziliere 44, 18. - 
Imposibilitate 1—5. Sobă 4. 
Imposibilit. relativă 2—5. | Umezeală 5. 
Iocomod 5, 6. | Vicii 1—5, 1—20, 
Locaţiune î urm. 1 Vicii aparente 8, 
Notorietate 9. Vicii posterioare 10, 14— 
Ploşniţe 3. 16. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1721 ce. civ. 
fr. (4422 ce. eiv. rom.) locatorul este ga- 
rant faţă de locatar de viciile cari împie- 

decă întrebuințarea lucrului închiriat. (Dal- 
loz, R€p., Louage. No. 187; Suppl. Louage, 
No. 105; Alexandresco, LX. p. 97). , 

2, Pentru ca dispoziţiile art. 1721 e. cv. 
fr. (1492 c. civ. rom.) să-şi găsească apli- 
caţiune, nu este nevoie ca imposibilitatea 
de întrebuințare să fie absolută: locatorul 
este garant chiar în cazul când viciile deşi 
nu aduc o împiedecare absolută a întrebu- 
ințării lucrului, însă îi micşorează astfel 

. îmtrebuinţarea încât este de presupus că 
Jocatarul nu l-ar fi închiriat. (Troplong, 
Louage, Î, No. 196; Marcadă, Art. 1721, 
No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. '$ 566, 
D. 478; Dalloz, Râp., Louage. No. 18; 
Suppl., Louage, No. 105; Baudry ei Wabhl, 
Louage; I, No. 450; Guillouard, Louage, |, 
No. îi?: Planioi, Il. No. 1686; Alexan- 
dresco. IX, p. 97). - 

3. Astfel, locatarul poate cere aplicaţia 
dispoziţiilor acestui articol, când în casa 
închiriată există  ploşniţe, care constitue 
un viciu ascuns. (Dalloz. Rep.. Suppl. 
Louage, No. 105; Laurent, XXV, No. 118; 
Huc, X, No. 295: Cession, [, No, 293; Bau- 
dry et Wahl, Louage, I, No. 431; Gu- 
illouard, Louage, ÎI. No. 118; Planiol, Îl, 
No. 1686; Alexandresco, IX, p. 97, 98). 

1) Din eroare se zice aci „Locatarului* în loc de „locatoruluit cum este de altfel şi în textul francez. 

„4. De asemenea, când soba din bucătă- 
rie scoate fum, încât folosința acestei bu- 
cătării devine aproape imposibilă” şi când 

" întrebuințarea mijloacelor pentru evita- 
rea fumului nu se poate face fără un peri- 
col de incendiu. (Troplong, l.onage, Î, No. 
196; Laurent, XXV, No. 118; Baudry et. 
Wahl, Louage, I, No. 451; Guillouard, Lou- 
age, I. No. 118; Planiol. II, No. 1686; A- 
lexandresco, LX, p. 99). 

5. De asemenea, când casa închiriată 
este umedă, încât este incomod şi poate 
chiar foarte periculos de a locui în ca. 
(Baudry et Wahl, Louage, I, No. 434; A- 
lexandresco, IX, p. 99), 

6. Locatorul nu garantează viciile care 
fac mai puţin comodă întrebuinţarea lu- 
crului închiriat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV. $ 566. p. 478; Dalloz. Râp., Louage, 
No. 187; Suppl., Louage: No. 105; Huc, X, 
No. 295; Baudry et Wahl, Louage, |, No. 
450: Guilouard. Louage, Î. No. 117; Pla- 
niol, LI. No. 1656; Contra: Duvergier, Lou- 
age, III, No. 559; Laurent, XXV, No. 115), 

7. Potrivit dispoziţiilor art. 1721 e. civ. 
fr. (1422 ce, civ. rom) locatorul datoreşte 
garanție, ehiar în cazul când nu a cuno- 
scut viciile în momentul încheiereii loca- 
țiunii. (Dalloz, Rep.,  Louage. No. 131; 

-Suppl., Louage. No. 107; Baudry et Wabl, 
Louage. ÎI. No. 429: Planiol. II. No. 1687; 
Alexandresco, IX, p. 98). 

8. Locatorul nu. datoreşte garanţie pen- 
tru viciile aparente ale lucrului existente 
în momentul încheierii contractului, pe care 
locatarul le-a cunoscut sau. a avut posibili- 
tatea să Je cunoască. dacă ar fi cercetat lu- 
crul închiriat. (Pothier. Louage, IV. No. 145; 
Duvergier. Louage. III, No. 545: Troplong, 
Louage. I, No. 198. 255: Marcad€, Ari. 1721, 
No. 1; Mass6 et Verg6 sur Zachariae, IV, 
$ 704» nota 4, p. 561: Mourlon. III. No. 74; 
Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $ 366,:p.:478; 
Dalloz. Râp., Louage. No. 197: Suppl. Lou- 
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Art. 1422 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civi) 

; „X, No. 293; Baudry et defectele au survenit după facerea con- si padoB: Muc. 140; Guilouară 0u- tractului de locaţiune. (Baudry et Wabl, age, ÎI, No. 121; Planiol, II, No. 1688; A- Louage, I, No. 448). . „ 102; Contra: De- 17. Locatarul poate cere în caz de vicii exand e de Suta VII, No. 167 sau defecte ale lucrului închiriat, indepen- bis, II; Laurent, XĂV, No. 116). dent de daune-interese, şi o reducere a 9. De asemenea, locatorul nu datoreşte prețului locaţiunii Proporjională cu impui garanție pentru defectele naturale ale lu- câi a fost lipsit de folosinţa lucrului. (Du- crului închiriat, dacă ele sunt notorii, chiar  vergicr, Louage, UL, No. 339; Aubry ei 
dacă nu ar fi aparente. (Aubry et Rau, Rau, ed, 4-a, IV, $ 366, ț; 477; Laurent, ed. 4-a, IV, 8 566, p. 477; iDalloz, R&p. XXV, No. 120; Baudry et Wahi, Louage, 1, Suppl., Louage, No. 108: Laurent, XXV, No. 446; Guillouard, Louage, ], No. 123; 
No. 117; Baudry et Wahl, Louage, I, No.  Planiol, II, No. 1689). 440; Guillouard, Louage, I, No. 122). 18. In caz de vicii sau defecte ale lu- 10. Locatorul este garant de viciile sau  crului închiriat, locatarul poate cere şi ob- 
defectele lucrului închiriat, chiar dacă ele ține rezilierea contractului de locaţiune. 
ar Surveni după facerea contractului de  (Pothier, Louage, IV, 0. 116; Duver- 
închiriere. (Duvergier, Louage III, No, gier, Louage. Il, No. 539; Troplong, Louage, 
543; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, $ 366, p. I, No. 19; Mourlon. III, No. 744, Aubry 
477; Dalloz, Rp, Louage, No. 193: Suppl., et Rau, ed. 4-a, IV, $ 366, p. 477; Laureni, 
Louage, No. 106; Laurent, XXV, No. 119; XXV, “No._120; Huc. X, No. 293; Baudry 
Baudry et Wahl. Louage, 1, No. 429: Gu. et Wahl, Louage, 1, No. 446; Guillouard, 
illouard, Louage. I, No. 120; Planiol, II,  Louage, I, No. 133; Planiol, II, No. 1689; 
No. 1687; Alexandresco, IX, p. 100). Alexandresco, IX, p. 103). 11. Potrivit dispozițiunilor art. 1724 e, 19. Locatorul nu datoreşte garanţie 
civ. îr. (1422 c. civ, rom.) dacă din viciile când locatarul a renunțat la ea prin v 
şi defectele lucrului închiriat derivă pen- clauză expresă a contractului de locaţiune. 
iru locatar o daună oarecare,  locatorul (Duvergier, Louage, IlI, No. 345; Troplong, 
este dator a-l desdauna. (Dalloz, Rep, Louage, I,' No. 198; Dalloz, Râp, Louage, 
Louage, No. 191; Alexandresco, TĂ, p. 102). No. 196; Suppl. Louage, No. 108; Baudry 

12. Locatorul datoreşte despăgubiri lo- et Wabl, Louage, I, No. 440; Guillouard, 
catarului, după părerea dominantă, chiar Louage, I, No 121; Alexandresco, IX, p. 
în cazul când nu a cunoscut la facerea con- 101). tractului, viciile sau defectele lucrului în- 20. Renunţarea locatarului la garanţie 
chiriat. (Delvincourt, III, p. 191: Mass€ et poate fi NU numai expresă, ci şi tacită. 
Verge sur Zachariae, IV, $ 701, text şi (Dalloz, Rep. Suppl. Louage, No. 108; 
nota 6, p. 362; Mourion. III, No. 744; De- Laurent, XXV, No. 116: Baudry ct Wabl. 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. Louage, 1, No. 440; Guillouard, Louage, 1, 
167 bis, I; Aubry et Rau, ed. 4-a IV. $ No. 122), 366, nota 16, p. 477; Laurent, XXV No 122; Hue, % No. Cip eaudry ret Wahl, Jurisprudenţă. 
0uage, Î, No. 445; Gui ouard, Louage, [, : ax 

No. 125: Planiol, II, No. 1689; Alexan- (Continuare dela 1924 până Ia 1927) 
dresco, IX, p. 102), 

1. În principiu proprietarul este răspun- 

13. După altă părere, în cazul când lo-  zător de daunele ce le-ar suferi chiriaşul 
catorul nu a cunoscut viciile sau defectele din cauza viciilor şi defectelor bunului în- 
lucrului închiriat, el va datori numai 0  chiriat, în special din cauza incendiului 

reducere a prețului locaţiunii, iar în ca- provocat de un viciu de Construcţiune a 

zul când le-ar fi cunoscut. va mai datori imobilului închiriat şi această răspundere 

şi daune-interese. (Duvergier, Louage, III, este consecinţa obligaţiei ce are locatorul . 
No. 541; Troplong, Louage, II, No. 194; dea garanta chiriaşului liniştita folosi ă 

Marcad€. Art. 1721, No. 5; Dalloz, R&. a lucrului dat în locaţiune, * A osinț 
ouage, No. 191), 

Această răspundere a locatorului față de 
+ În cazul când viciile sau defectele locatar, urmează a fi guvernată de prin- 

au survenit după facerea contractului de cipiile culpei contractuale iar nu de acele 

ocaţiune, după o părere, se va putea ad- ale cu pe aquiliane şi deci ea nu poate fi diminuare a prețului locaţiunii, iar nu şi  spăgubirile ce Sau putut prevede de părți 

condamnarea locatorului la plata de daune- (Trib. Ilfov s. III, 615 q i 

interese. (Dalloz, R&p., Louage, No. 19; Pană, Rom. 1925, II, 157), 
luc, X, No. 295). 

2,. Răspunderea proprietarului pentra 

„15. Dacă însă viciile sau defectele pro- daunele ce le-ar suferi chiriaşul din cauza 

vin din o cauză care exista la facerea Ccon- viciilor lucrului închiriaţ în speță incen- 

tractului de locaţiune şi pe care locatorui * diu] provocat de un viciu de construcţie al 

o cunoştea Sau trebuia s*o prevadă, el va imobilului închiriat, este o răspundere 

datora daune-interese. (Dalloz, R&p., Lou- care derivă din Contractul de loeaţiune, 

age, No. 195, 194). _ 
deci regulele după care urmează a fi sta- 

L6. După altă părere, locatorul va da- bilită vor fi inci 
tori daune-interese, chiar dacă viciile sau materia cu] 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

Conform acestor regule, debitorul nu. 
răspunde decât de daunele ce au fost sau 
au putut fi prevăzute la facerea contrac- 
iului. Ă 

De asemeni, potrivit art. 1086 ce. c., ele 
nu trebue să cuprindă decât ceea ce este 
consecința directă şi necesară a neexecu- 

tării obligaţiunii. 
Stabilirea împrejurărilor în care aseme- 

nea daune ar fi putut fi prevăzute şi în 
cadrul cărora ele ar putea: constitui o con- 
secință directă şi necesară a ncexecutării 
obligaţiunii, deci şi a momentului când ele 
urmează să fie evaluate este o chestiune de 
fapt de suverană apreciere a instanţelor de 

fond şi care scapă controlului acestei În- 
alte curţi. - 

Întrucât în speţă e constant că incendiul 
menţionat a provenit din cauza viciului de 
construcţie, defectul dela coşul caloriferu- 
lui al imobilului în chestiune deci dintr'o 
culpă contractuală a proprietarului. urmea- 
ză, că insiania de apel a putut adoptând 
motivele din sentința Tribunalului, să a- 
precieze valoarea daunelor aduse mobilie- 
vului recurentei după valoarea sa din mo- 
mentul sinistrului şi în limitele în care a 
putut îi prevăzute. (Cas. I. dec, 2514 din 
15 Octomvrie 1925,;Curier Jud. 29/1926). 

Art. 1423. — Dacă în timpul locaţiunii, lucrul închiriat ori 

Art. 1423 | 

arendat se strică în totalitate prin caz fortuit, contractul este 

de drept desfăcut. Dacă însă se distruește în parte, locatarul 

poate, după împrejurări, să ceară o scădere din preț, ori des- 

ființarea contractului. 
In amândouă cazurile nu i se dă nicio desdăunare. (Civ. 

969, 1083, 1156, 1425, 1429, 1439, 1457; C. com. 584, 588; [. 
agrară 30; Civ. Fr. 1722). 

Tect. fr. Art. 1722. — Si, pendant la duree du bail, la chose louce est 
dâtruite en totalit6 par cas fortuit, le bail est râsili6 de plein droit; si elle 
m'est d6truite quen partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander 
ou une diminution du prix, ou la râsiliation mâme du bail. 

Dans Pun et lautre cas, îl n'y a lieu ă aucun d6dommagement,. 

Bibliografie (continuare). 

BuzpuGan V. Gu., Discurs, Drepiul 35/1927, Curier Jud: 5/1927. | 
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Reducerea chiriei 23, 26— 

29, 31, 34, 41 
Reparaţii 31, 32, 
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Apreciere suverană 71, 8, 
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Autoritate publică 33, 
Autorizaţie 14. 
Casă 20. 
Caz fortuit 12—24, 32, 42. 
Convenţie contrară 42. 
Dărâmare 33, 
Daune 24, 35, 39, 41, 42. 
Destinaţie 4—7, 22, 25. 
Drept incorpora! 2. 
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Exploatare 14, 
Expunere 45, 30, 31. 
Facultate 28—31. - 
Forţa majoră 12—24, 32, 42, 
Funcţionar 19. - 

  

Imobile 45. Ruină 18. 
licendiu 13. | Temere 17, 18. 
Locaţiune î urm. ! "Transferare 19. 
Lucruri mobile 45. i Vie 3. 

Doctrină, 

2. Există pierdere totală sau partială a 
lucrului. când lucrul este distrus material 
în toaul sau în parte. (Dalloz, Râp., Louage, 
No. 198; Alexandresco, IX, p. 89, nota 5), 

2, In ceea ce priveşte drepturile incor- 

porale, exista pierderea los, când ele înce- 
icază să existe. (Dalloz, R€p., Louage, No. 
219). - 

3. [xistă pierdere totălă a lucrului în- 
chiriat. când lucrul a fost distrus în în- 
tregime. (Dalloz, Rep. Louage. No. 19; 
Baudry et Wahl, Louage. I. No. 3%; A- 
lexandresco, IX, p. 89, nota 3). 

4, Trebueşte. asimilat cu cazul pierderii 
totale, cazul când lucrul deşi subsistă par- 
țial. însă nu mai poate servi la destinaţia 
sa. (Duvergier, Louage, III. No. 524; 'Tro- 
plong, Louage. ]. No. 234; Aubry et Rau, 
ed. 4-a; IV, & 3609, p. 495; Dalioz, Rep, 
Louage. No. 201: Suppl.. Louage, No. 110; 
Laurent, XXV, No. 410; Guillouard,. Lou- 
age, I, No. 592; Alexandresco. LX, p. 89. 
nota 5; Contra: Baudry et Wabl, Louage, 
1, No. 527; Planiol, II, No. 1734). i 

5. Astfel, distrugerea viei de filoxeră 
constitue o pierdere totală a lucrului închi- 
riat, (Huc, X, No. 294; Guillouard, Louase, 
1. No. 596; Planiol, II, No. 1755). 

6, De asemenea, trebueșie asimilat cu 
cazul pierderii totale, cazul când lucrul 
închiriai deşi subsistă în întregime însă nu 
mai poate fi obiectul unei fotosinţe potrivit 
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Art. 1423 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 
| tihaţiei . (Troplong, Louage, IL. No. cauză de utilitate publică. (Aubry et Rau, dgstihatiei. sale pa roplone, | IV $ sto, p. ed aa evitate p p, 495: Dalloz. Rep, 495; Dalloz, Rep. Louage, No. 210, 216;  Suppl., Louage, No. 160; IHuc, X, No. 295; Laurent, XXV, No. 410; Huc. X, No. 294;  Baudry et Wahl, Louage, I, No. 338, Guillouard, Louage, I, No. 592; Alexan- 54; Guillouard, Louage, J, No. 388; Pla- dresco, IX, p. 89. nota 5; Contra: Duver-  niol, II, No. 1735: Alexandresco, [X, p. gier, Louase, III, No. 525; Baudry et Wabhl, 90, nota 1). | ouage, [, No. 527). 16. De asemenea, faptele de _războiu. 7. Tribunalele vor aprecia în mod su- (Dalloz, R&p.. Suppl.. Louage, No. 17. veran dacă pierderea parțială este atât de Hue, X, No.:304: Guillouard. Louage, |, 
gravă, încât face lucrul închiriat impropriu No. 391; [[|. No. 574: Alexandresco, IX, p. 
să îndeplinească destinaţia sa şi deci să 90, nota 1; Contra: Baudry et Wabl, Lou- 
echivaleze pierderei totale. (Dalloz, R€p.. age, I. No. 526), _ Louage, No. 201). 

| + Nu există caz fortuit sau forță ma- 
. De asemenea, tribunalele vor aprecia Joră când nu a avut loc o împicdecare ab. 

în mod suveran dacă deteriorările lucrului solută a folosinţei, ci locatarul a părăsit închiriat, constituese o distrugere totală lucrul închiriat sau nu l-a luat în pos- 
sau o distrugere partială. (Huc. X, No. 294;  Siune din cauza „unei temeri exagerate, 
Baudry et Wahl, Louage, 1. No. 359; Gu- fără să fie amenințat de niciun pericol. 
illouard, Louage, 1, No. 397). (Dalloz, Rep. Louage. No. 211: Suppl.. Lou. 
"9. Există pierdere parţială în cazul când age, No, 118: Baudry et Wahl, Louage, |. 

0. porțiune importantă a lucrului închi. NO. 526: Guillouard, Louage, [. No. 391). 
riat este distrusă. (Dalloz, Rep. Suppl.. A Constitue un caz de forţă majoră, 
Louage, No. 114; Baudry et Wabl. Louage, temerea mspirată i 
IL No. 335, 542; Alexandresco, IX, p. 89, dacă pericolul por i ş ul 
nota 5). 

cum ar fi de exemplu dacă o casă închiri. 
10. Se asimilează cu cazul de pierdere  ată ar amenința cu ruina. (Aubry et Rau. 

parțială, cazul când deşi luerul Subsistă în ed. 4-a, IV, $ 369. nota 5, p. 495; Dalloz. 
întregime, însă locatarul este lipsit de folo.  Râp., Louage, No. 21 1: Suppl.. Louage No. 
sința totală sau a unei părți imporiante 118). , din lucrul închiriat, (Dalloz. Râp.. Suppl., 19. Nu constiiuc un caz de forță majora 
ouage, No. 113; Huc, X, No. 304; Gu- mutarea funcţionarului locatar de către gu- 

illouard,' Louage, 1, No. 591; II, No. 574;  vern, în altă localitate. (Dalloz, Rep., Lou. 
Contra: Baudry et Wahl, Louasge, [, No. age, No. 212; Baudry ct Wabhl, Louage, 1. 
526: Alexandreseo, IX. p. 89, nota 5). No. 557). 11. Pentru ca să existe pierdere parțială 20. Contractul de loca 
în sensul prevăzut de art. (702 c. civ, fr. de plin drept. când lucrul a pierit în total 
(1423 c. civ. rom.) trebueşte ca pierderea să Prin caz fortuit sau forță majoră. deoarece 
poarte asupra însăşi lucrului, nefiind de în acest caz dacă de ex 

|iune este reziliat 

exemplu este vorba de 
» aJuns dacă există o micşorare a producie- 0 casă, locatarul nu poate obliga pe loca- 

or sau agrementului lucrului închiriat, tor să o reconstruiască. iar locatorul dacă 
(Duvergier, Louage, III, No. 329; Dalloz. o reconstrue trueşte nu poate obliga pe locatar 

£p.. Louage, No. 200; Suppl. Louage, No. la menţinerea contractului, (Dalloz, Rep. 

115; Baudry et Wahl. Louage, 1, No. 357, Louage. No. 199; Suppl., Louage. No. 109; 
567; Guillouard, Louage, I, No." 390, 596;  Huc. X, No. 294: B 4 Baudry et Warn]. Louage, 
lexandresco, IX. p. 90, nota, 92, nota 5). 1, No. 35; Guillouard, Louage, I, No. 395, 
12. Prin cuvintele caz foriuit întrebuin- 394; Alexandresco, IX, p. 89, nota 2, 90). 

fate în ari. 1722 e. civ. fr. (1425 ce, civ. 
i 

rom.) se înțeleg cazurile când distingerea une se re totală sau parţială a lucrului închiriat s'a tală a lu făcut din cauza unui eveniment indepen- chiria nu dent de voinţa părților şi care deci nu ie- folosit de lucru. (Huc, X, No. 294; Gu. 
. poate fi imputat, (Dalloz, Râp., Louage, illouard, Louage, [, No, 395; Alexandresco, 

No. 198; Guillouard, Louage, Î. No. 587; LX, p. 9%). Planiol, II], No. 1754; Alexandresco, IX 22. În cazul când pierderea fortuită a 
p. 90, text şi nota 1), 

lucrului constă din aceea că locatarul nu 
3. Astfel. constitue un caz fortuit sau se mai poate folosi de e] potrivit destina- 

de forţă majoră, incendiul. (Dalloz, R€p., ţiei sale, el are dreptul; după împrejurări, 
Suppl., Louage, No. 116: Alexandresco, LX, să ceară ili p. 90, nota 1), - 

fie scutit de plata preţului pe timpul cât 
„ De asemenea, retragerea autorizaţiei nu se foloseşte de lucrul i 

administrative, fără care nu se poate iace R&p.. L exploatarea imobilului închiriat. (Aubry et p. . Rau, ed. 4-a; IV, 8 566. p. 478; Dalloz, 23. Potrivit di R&p., Suppl., Louage, No. 120; Laurent,  ţr (1425 c. civ. rom.) dacă lucrul se di- 
XV, No, 152; Baudry et Wahl, Louage, I, struge în parie prin caz fortuit sau forță 
9. 368 Guillouard, Louage, I, No. 150; majoră, locatarul poate, după împrejurări, 

Alexandresco, IĂ, p. 90, nota 1). să ceară sau rezilierea contractului, sau o 
15. De asemenea, exproprierea pentru scădere din preţ. (Dalloz, Rep.. Louage. 

ziliază de drept prin pierdere to- crului închiriat, locatarul va plăti mai proporţional cu timpul cât s'a 

pozițiilor art. 1722 e, civ. 
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Codul civil 

No. 202; Suppl., Louage, No, 109, 113; A- 
lexandresco, LX, p. 89, 92) - 

24. In acest caz, locatarul nu poate cere 
daune-interese dela locator. (Dalloz, Rep. 
Louage, No. 210; Suppl.. Louage, No. 109; 
Alexandresco, LX, p. 9), 91, 92, 94). 

25. Dacă pierderea parţială este atât de 
importantă încât locatarul nu se mai poate 
folosi de lucrul închiriat potrivit destina- 
ției sale, el poate cere rezilierea contractu- 
lui, deoarece în acest caz pierderea echi- 
valează cu o pierdere totală. (Dalloz, R&p., 
Louage. No, 201; Suppl., Loua e, No. 114; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 358; Pla- 
niol, IL, No. 1734). 

26. Dacă pierderea nu este destul de im- 
portantă pentru a aduce rezoluția contrac- 
tului, locatarul va obține o scădere din 
preț. (Dalloz, Râp, Suppl., Louage, No. 
114; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 358; 
Guillouard, Louage, I, No. 397; Alexan- 
dresco, IX, p. 92, 93). 

27. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă convenţiunea mai poate să-şi 
producă efect, cu toată pierderea parţială 
a lucrului închiriat, şi este deci numai 
cazul a se scade din preț o partie propor- 
țională, (Dalloz, Rep, Suppl., Louage, No. 
114; Guillouard, Louage, [, No. 597; A- lexandresco, IX, p. 93). 

8. Cu toate că în unele cazuri locata- 
rul are dreptul să ceară rezilierea contrac- 
tului, el poate cere însă numai o scădere 
din prejul locaţiunii, (Dalloz, R&p., Lou- 
age; No. 202; Huc, Cession, I, No. 94; Bau- 
dry et Wabl, Louage, I, No. 361; Alexan- 
dresco, IX, p. 93, text şi nota 3). 
29, Această facultate aparține numai locatarului, aşa încât dacă el cere numai 

o scădere din preţ locatorul nu poate cere 
rezilierea contractului de locaţiune. (Du- 
vergier, Louage, III, No. 522;  Troplong, 
Louage, 1. No. 213; Aubry et Rau, ed. i-a, IV, $ 569, nota 2, p. 495; Dalloz, Râp,, Louage, No. 202; Laurent, XXV, No. 404; Huc, X, No. 294; Baudry et Wahl, Louage, 
1, No. 359; Guillouard, Louage, I, No. 397; 
Alexandresco, IX, p. 93). 

30. In caz de expropriere parţială pen- tru cauză de utilitate publică locatarul 
poate cere menţinerea contractului pentru 
porțiunea rămasă. Dacă însă această por- 
țiune nu poate fi conservată tără grave in- conveniente, locatorul poate cere rezilierea 
contractului, deşi locatarul opiase pentru continuarea lui. (Baudry et Wabi, Louage, 
I, No. 359). 

31. În caz de expropriere parţială pen- tru cauză de utilitate publică, dacă locata- rul a optat pentru continuarea contractului de locaţiune, cu o scădere din preţ, el nu poate cere locatorului să facă reparaţiile necesare şi reconstruirea părţi distruse. (Duvergier, Louage, III, No. 522; Marcad€ Art. 1722, No. î; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 366, nota 5, p. 474, $ 360, p. 49%; Dalloz, Rep., Louage, No. 204; Suppl.. Louage, 
No. 123; Laurent, XXV, No. 404; Huc, X, No. 294, 296; Baudry et Wabl, Louage, | » 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. — 5 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE - Art. 1423 

No. 363; Guillouard, Louage, 1, No. 394; 
Contra: Troplong, Louage, Î, No. 220). 

32. In cazul când prin caz fortuit sa: 
stricat numai o parte din imobilul închi- 
riat, fără să existe distrugerea, locatarul 
poate constrânge pe locator să facă repa- 
rațiunile necesare ca imobilul să poată fi 
locuit. (Troplong, Louage. 1, No. 220; 
Marcad€, Art. 1722, No. 1; Dalloz, Râp., 
Suppl., Louage, No. 116; Laurent, XXV, 
No. 111, Huc, X, No. 29%; Baudry et Wabl, 
Louage, |, No. 366; Guillouard, Louage, |, 
No. 394; Alexandresco, IX, p. 95). 

33. Dărâmarea unei case din ordinul 
autorităţii publice, pentru cauză de vechi- 
me, nu are, în regulă generală, caracterul 
unui caz fortuit şi este imputabilă locato- ului. (Troplong, Louage, Î, No. 216; Dal- loz, Rep, Suppl, Louage, No. 109; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 544; Guillouard, Louage, I, No. 590). 
34. Pierderea totală sau parțială a lu- crului închiriat, imputabilă locatorului, aduce, după împrejurări, rezilierea contrac- tului sau o scădere din preţ, ca şi la pier- derea prin caz fortuit. (Duvergier, Louage, III, No. 521; Troplong, Louage, II, No. 515; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 369, p.. 494; iDalloz, R&p.. Louage, No. 205; Suppl., Lou- age, No. 109; Baudry et Wahl, uage, |, No. 544, 354; Planiol, II, No. 1754: Alexan- 

dresco, IX, p. ai, %, 94). 
35. În acest caz, locatarul poate cere ca locatorul să fie condamnat şi la plata de daune-interese. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 369. p. 495; Dalloz, R&p., Louage, No. 205; Suppl, Louage, No. 109; Baudry et ahl. Louage, 1, No. 554, 369; Guillouard, Louage, I, No. '586; Planiol, II, No. 17534; Alexandresco, IX, p. 31, 92, 94). 
36. Când pierderea lucrului închiriat este impuiabilă locatorului, locatarul nu poate cere ca acesta să reconstruiască par- tea distrusă. (Guillouard, Louage, I, No. 594; Alexandresco, IX, p. 92; Contra: Bau- dry et Wabhl, Louage, I, No. 369), „37, Pierderea totală a lucrului închiriat imputabilă locatarului, aduce rezilierea contractului de . locaţiune. (Duvergier, Louage, III, No. 52; Troplong, Louage, 

II, No, 245; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ş 569, p.:494; Dalloz, Rep., Louage,- No. 199, 205; Suppl., Louage, No. 111; Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 351; Guillouard, Lou- age, |, No. 393; Planiol, IÎ, No. 1734; A- lexandresco, IX, p. 94). 
38. In acest caz, locatorul nu poate cere 

locatarului preţul ratelor scăzute după 
pierderea totală a lucrului, deoarece pe 
această dată contractul a fost reziliat de 
plin drept. (Dalloz, Rep., Suppl. Louage, 
No. 111; Laurent, XXV, No. 24; Baudry ei 
Wahl, Louage, 1, No. 354; Guillouard, 
Louage. I. No. 229). 

39. In acest caz însă, locatarul poate fi 
condamnat la plata de daune-interese că- 
tre locator. (Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, 8 
569, p. 495: Dalloz, Rep., Suppl, Louage, 
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Art. 1424 

No. 111; Guillouard, Louage, 1, No. 38; 
Planiol, II. No. 1734). 5 , 

40. Când pierderea parţială a lucrului 
închiriat este imputabilă locatarului, a- 
cesta nu are dreptul să ceară nici rezili- 
erea coniractului, nicio micşorare din preț. 
(Baudry et Wabl, Louage. I, No. 35; 
Comp. Contra: Alexandresce, 1X, p. 91). 

41. În acest caz tocmai din contra, lo- 
catorul are dreptul să pretindă dela loca- 
tar plata de daune-inierese. (Baudry et 
Wahl, Louage, ÎI, No. 556). 

42, Cu toate că în alineatul al 2-lea al 
“art, 1722 c. civ. fr. (1425 ce. civ. Tom.) se 
prevede că locatarul nu are dreptul la nicio 
desdăunare, părţile pot stipula în contract 
plata unei despăgubiri în caz de pierdere 
din cauză de forță majoră. (Dalloz, Rep. 
Louage, No. 220). 

43. Părţile nu pot stipula în contract 
că rezilierea contractului nu va avea loc în caz de pierdere totală a lucrului închi- riat. O asemenea stipulaţie este lovită de o nulitate radicală. (Duranton. XVII, No. 213; Dalloz, Râp., Louage, No. 221; Alexan- dresco, LX, p. 91, nota 5), 
44. Părţile însă pot stipula în contract că în caz de pierdere totală sau parţială a lucrului închiriat, locatarul va continua a plăti prețul locaţiunii până la expirarea termenului.  (Dalloz, Râp.  Louage, No. 221; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 351; Comp: Alexandresco, IX, p. 89, 91). 45. Dispoziţiile art. 1722 e, civ, fr. (4423 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea la loca- 

Art. 1424. — Locatarul: 
schimbe forma lucrului 
1430; Civ. Fr. 1723). 

Tezi. fr. Art. 1723. — Le changer la forme de la chose loute. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Accesoni 6. Locaţiune 1 urm, Act scris 12, Obligaţiile locatorului 1 Acţiune 3, urm. Agrement 4, Prejudiciu 8, 10, Avantagii 6, Proba 12, Casă 3. 
Reparațiuni 5. 
Reziliere 10. 
Schimbări 1 urm. 
Schimbări parţiale 2, 
Schimbări totale 2, 

Cheltueli 9, ” 
Consimţimânt 11, 42, 
Despăgubiri 7, 10. 
Distrugere 9, 
Dovadă 12, Tulburare 8. Etaj 3, Urgenţă 5. Forma 6, 7, Utilitate 6. Interes 7. 

ea 

Doctrină 
1. _ Locatorul este obligat să lase, în cursul locaţiunii, lucrul închiriat în starea in care se găsea la încheierea contractului, (Dalloz, R&p.,; uage, No. 227; Suppl., Louage, No. 125; Alexandresco, IX, p. 106). 

1) Din eroare credem, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

ul'): nu poate în cursul închiriat sau arendat, (Civ. 1420, 1429, 

se zice aci „locatarult în loc de „locatorul* 

Codul civil 

țiunea mobilelor corporale, sau incor orale 
şi a imobilelor. (Troplong, Louage, |, No, 
236; iDalloz, R€p., Louage, No. 871; Suppl.. 
Louage, No. 426; Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No. 372; Alexandresco, LX, p. 95). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Conform art. 1423 Şi 1459 c. c.. con- tractul de locajiune se desființează dacă lucrul închiriat a pierit, iar dacă a pierit numai în parie, chiriaşul poate cere sau desfiinţarea contractului sau scădere de chirie în proporţiune cu lipsa de folosinţă. In speţă. rechiziţionarea de către inamic a intregului imobil constitue de sigur un caz de forţă majoră, care lipsind pe chi- riaş de folosinţă, pe timpul ocupaţiunii, echivalează cu disirugerea parțială a imo- bilului, distrugere care nu poate fi suferită 
decâi de proprietar şi deci acesta nu poale pretinde chirie dela locatar pentru un lu- cru a cărui folosință nu i-a procurat-o timpul dela Aprilie 1917 şi până la No- emvrie 1918, când a reintrat în posesiunea imobilului, aşa că numai prin exces de putere şi cu violarea art. 1423 şi 1439 c, civ. Curtea de Apel a putut obliga pe Mi- nister la plata acelei chirii. (Cas. |, dec. 567 din 15 Fevruarie 1925, Jur. Gen. 1935, No. 2199). 

2. A se vedea: art. 1457, nota 1). 

locațiunii să 

bailleur ne peut, pendant la dure du bail, 

2. Locatorul, în cursul locaţiunii, nu poate face atât schimbări totale cât şi par- jale. (Dalloz. Rp. Louage, No. 228; A- exandresco, lX, p. 106). 
3. Astfel, locatorul nu poate, Ocaţiunii, să mai 

Louage. I, No. 245; Baudry et Wabhl, Lou- age, No. 458; Guillouard, Louage, 1, No. 198 145: Alexandresco, LX, p. 106). “ 4, De asemenea, locatorul nu poate, în cursul Iocatiunii, să facă lucrului închiri- ari, care îi micşorează pre ul şi agrementul. (Huc, X, No. 297; Pati II 0. 1680), 
” 5. Când există ur, catorul poate face reparațiuni la lucrul în- chiriat, care nu pot fi considerate în a- cest caz ca o turburare, NDalloz, Râp., Lou- age, No. 234; Huc, X, No. 502: Baudry et ahl, Louage, I, No. 465; Guillouard, Tou. 

Cum e şi în textul francez, 
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Codul civil 

age, ÎI, No. 128, 145; Planiol, II, No. 1681; 
Alexandresco, IX, p. 107). 

6. Locatorul este obligat să asigure lo- 
catarului liniștita şi “completa folosinţă, 
neschimbând forma, nu numai a obiectelor 
prevăzute în contract, ci a tuturor acce- 
soriilor sau avantajelor acestor obiecte şi 
pe care locaiarul a trebuit să compteze ca 
utilitate sau ca agrement al, locaţiunii. 
(Troplon, Louage, [, No..243; Laurent, XXV, 
No. 145;; Huc, X, No. 297; Baudry et Wahl, 
Louage, I. No. 458; Ghuillouard, Louage I, 
No. 132; Alexandresco, IX, p. 106). 

7. Dispoziţiile art. 1723 c. civ. fr. (4494 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea chiar 
dacă schimbarea formei ar fi privitoare 
la o parie mică a lucrului închiriat şi 
chiar dacă proprietarul ar avea un interes 
real a o face şi sar oferi să despăgubească 
pe locatar, (Troplong, Louage, II, No. 244; 
Dalloz, Rip. Louage, No. 229; Suppl. 
Louage, No. 125; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 566, p. 477; Laurent. XXV, No. 14: 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 459: Gu- 
illouard, Louage, I, No. 150; Alexandresco, 
IX, p. 106), 

8. Locatorul poate face schimbările care 
nu aduc nicio turburare sau prejudiciu lo- 
catarului. (Dalloz, Rep. Louage, No. 229; 
Suppl., Louage, No. 125; Laurent, XXV, 
No. 144; Huc, X, No. 297; Guillouard, Lou- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1425 

age, ÎL. No. 150; Contra: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 366, p. 477; Baudry et Wabl, 
Louage, I, No. 459; Alexandresco, IX, p. 
106, nota 2). “ 

9. Locatarul poate cere justiţiei ca să 
oprească pe locator să facă schimbările ce 
le proeciează, iar dacă le-a făcut poate 
cere ca locatorul să fie obligat a le distruge 
sau să fie el autorizat să le distrugă pe 
cheltuiala acestuia. (Dalloz, Râp., Louage, 
No. 254). 

10. In cazul când schimbările au fost 
începute şi ele aduc un grav prejudiciu 
locatarului, acesta poate cere rezoluțiunea 
contractului de locaţiune, cu daune-inte- 
rese. (Dalloz, Râp., Louage, No, 251; Lau- 
reni, XXV, No. 127; Baudry et Wabl, Lou: 
age, I,_No. 460; Guillonard, Louage, [, No. 
142, 145). 

11. Locatarul poate consimţi ea locato- 
rul să facă schimbări lucrului închiriat, 
în cursul locaţiunii, şi în acest caz, el nu 
are dreptul să se plângă. (Dalloz, Rp... 
Louage, No. 230; Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No. 461; Alexandresco, IX, p. 105). 

12. Dovada consințimântului  locataru- 
lui la facerea schimbărilor, va trebui să se 
facă, în principiu, prin înseris, (Dalloz, 
Ne€p., Louage, No. 230). 

13. A se vedea: art. 1420 din codul ci- 
-vil cu notele respective. 

Art. 1425. — Dacă în cursul locaţiunii lucrul închiriat sau arendat are nevoe de reparaţiuni urgente, ce nu se pot amâna până la finele contractului, locatarul trebue să sufere strâm- toarea ce i se cășunează, orice îel îie ea, și fiind lipsit, chiar pe timpul facerii lor, de întrebuințarea a o parte din lucrul 
închiriat sau arendat. 

Dacă însă aceste reparaţiuni continuesc mai mult decât 
40 zile, preţul locaţiunii se va scădea în proporțiunea timpului 
în care, şi a părţii lucrului închiriat de a cărei întrebuințare 
a rămas lipsit. 

Dacă reparaţiunile sunt de așa fel în cât locatarul şi fa- milia sa se află în neputinţă de a locui, el va putea cere 
anularea contractului. (Civ. 998 urm., 1020, 1021, 1083, 1421, 1423; Civ. Fe. 1724), 

Tezi. fr. Art. 1724. — Si, duvrant le bail, la chose loute a besoin de r6- pârations urgentes et qui ne puissent tre diffârtes jusquă sa fin, le preneur doit les souftrir, quelgue incommodită qwelles lui causent, et quoiqu'il soit priv6, pendant qwelles se font, d'une partie de la chose loute. 
Mais, si ces r&parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminu6 ă proportion du temps et de la partie de la chose lou&e dont il aura, 6t6 prive. 
Si les rparations sont de telle nature qu'elles rendent inhabitâble ce qui est m6cessaire au logement du preneur et de sa, famille, celui-ei pourra faire râsilier le bail. 
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Art, 1426 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

i ă 1, 10. | Negligenţă 13. Apreciere suverană 1, Recaraţii 1 urm, 

ae 3 Re zulu re 8—12, 
Daune-interese 3, 4, 13. Scădere din preţ 5—7, 
Degradări 13, Termen 4—7, 9, 41. 
Expertiză 10. Urgenţă 1—5. 
Locaţiune î urm. Uzuri 12, 
Manufactură 12. 

Doctrină. 

1. Tribunalele vor aprecia în mod . su- 
veran dacă exisiă urgenta reparațiilor, 
(Dalloz, Rep.. Louage, No. 177; Hue, X, 
No. 502; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 
465). , 

2 Art. 1724 ce. civ. fr, (1425 e. civ. rom.) 
prevede ca un semn de urgenţă cazul când 
reparaţiile nu pot fi amânate până la 
finele contractului. (Dalloz: Râp., Louage. 
No. 177). . 

3. In cazul când locatorul face repara- 
țiuni care nu sunt urgente şi fără voia 
locatarului, el va fi condamnat la daune- 
interese. (Dalloz, Rep., Louage, No. 177). 

4, Locatorul este obligat să suporte fără 
despăgubiri reparaţiunile urgente care_nu 
durează mai mult de patruzeci zile. (Dal- 
loz, Râp.. Louage, No. 178; Suppl. Leuage. 
No. 102: Huc, X, No. 302; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 464, 466: Guillouard, Lou- 
age, TON . 441; Planiol, II. No. 1681; A- 
lexandresco, IX, p. 144). 

5, Potrivit dispoziţiunilor art. 1724 al, 2 c. civ, fr. (1425 al. 2 c. civ. rom.) când re- 
parațiile urgente durează mai mul de 
patruzeci zile, locatarul are drept la o scădere din preț proporțională cu timpul 
în care şi a părții lucrului închiriat, de 
a cărei întrebuințare a fost lipsit. (Dalloz, 
Rep. Louage, No. 176; Suppl., Louage, No. 102: Huc. X, No. 503, 304; Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 475;  Guillouard. 
Louage, I, No. 180 urm.; Planiol, II, No. 1681; Alexandresco, IX. p. 114, 115), 

6. Calcularea micşorării preţului se va * face, după o părere, dela expirarea celor patruzeci zile, (Troplong, Louage, I, No. 253; Dalloz, Rep, Louage. No, 179). 
7. După altă părere, calcularea Micşo- rării prejului se va face din ziua începerii reparațiilor. (Duvergier, Louage, III, No. 303; Marcad€, Art. 1724, No. 1; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 170 bis, II, III: Dalloz, Rep., Louage. No. 179; Suppl., Louage, No. 102; Laurent, XXV, No. 140; Huc, X, No. 502; Baudry et Wahl, 

DESPRE CONTRACTUI, DE LOCAȚIUNE Codu! civil 

Louage: |, No. 472: Guillouard. Louage, |, 
No. 112; Alexandresco. LX. p. 115, nota 1). 

8. Poirivit dispoziţilor art. 1724 al ultim 
c. civ. fr. (1425 al. ultim ce. civ. rom) dacă 
reparaţiunile sunt de aşa fel încât locata- 
xul şi familia sa se află în neputinţă de a 
locui, el va putea cere rezilierea contractu- 
lui. (Duvergier, Louage, L. No. 300; Dalloz, 
Re€p.. Louage, No, 176; Suppl., Louage, No. 
102: Laurent. XXV. No. 142; Bau ret 
Wahl. Louage, I, No. 468; Guillouard. Lou- 
age, |. No. 112, 115: Planiol. Il, No. 1681: 
Alexandresco, LX, p. 115). , , 

9. Dispoziţiile alineatului ultim al art, 
1724 c. civ. În. (1425 ce. civ. rom.) Îşi gă- 
sesc aplicațiunea fie că reparaţiunile du- 
vează mai mult de patruzeci zile, fie că 
durează mai puţin. (Duverater. Louage, |, 

0, 505; Demante et Colmet de Santerre. 
VII, No. 170 bis, IV; Dalloz, Rep., Louage. 
No. 180: Suppl.. Louage, No. 102: Laurent. 
XXV, No. 142; Baudry et Wabl, Louage, |, 
No. 468; Guillouard. Louage, |, No. 112, 
115; Planiol. II, No. 1681: Alexandresco. 
TĂ. p. 115). 

10. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, luând avizul experiilor, dacă repa- 
rațiunile sunt de natură a pune în impo- 
sibilitate pe locatar şi familia sa, să lo- cuiască în imobil. (Dalloz, Rep., Louage, 
No. 181). 

1]. Cererea de reziliere va putea fi res- 
pinsă. dacă se va stabili că reparaţiunile 
vor trebui să dureze foarte puțiu timp şi locatorul va oferi locatarului şi familiei 
sale camere vecine pentru a locui şi depo- 
zita lucrurile sale în acest timp. (Dalloz, 
Rep.. Louage. No. 181). 

12, Dispoziiţile ari. 1724 al ultim. ce, civ, în. (1425 al, uliim ce, civ. rom.) îşi gă- sesc aplicaţiunea nu numai la casele de lo- 
cuit. ci şi unei uzine, unei manufacturi, etc. (Duvergier. Louage, ]. No. 301: Demante 
et Colmet de Santerre VII, No. 170 bis V; Dalloz, Rep., Louage, No. 183; Suppl.; Lou- age, No. 102: Laurent, XXV. No. 142; Gu- 
illouard. Louasge, I, No. 114; Alexandresco. 
X, p. 115; Contra: Baudry et Wahl, Lou- 

age, I, No, 471). 
13. In cazul prevăzut de art. 1724 ce. civ. În. (1425 ce civ. rom.) locatarul nu are dreptul la daune-interese, decât numai când se va dovedi că degradările provin din greşala sau neglijența locatorului. (Dal- loz, Râp., Louage, No. 178, 182; Baudr: 

et Wahl, Louage, I, No. 477; Guillouard. Lonage. 1. No. 185: Alexandresco, IX, pb. 

Art, 1426. — Locatorul nu este răspunzător către locatar de turburarea cășunată lui prin faptul unei a treia persoane, care persoană nu-și sprijină acel fapt pe un drept asupra lucrului închiriat “sau arendat; locatarul are însă facultatea de a reclama în contră-le în numele său personal. (Civ. 1427 urm. ; Civ. Fr. 1725). 
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Coâaul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1496 

Tezi. jr. Art. 1725. — Le bailleur n'est pas tenn de garantir le: preneur 
du trouble que des tiers apportent par voies de fait ă sa jouissance, sans pr6- 
tendre d'ailleurs: aucun droit sur la chose loude; sauf au preneur ă les pour- 
suivre en son nom personnel. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Notă sub C. Apel Galaţi S. [, 82 din 10 Aprilie 1924, Pand. Rom. 
1925, II, 261; 

SCRIBAN R. TRAIAN, ANofă sub Judee. Herja-Dorohoi, 487/1995, ur. Gen. 1925, No. 1834, 

Doctrină, 

- Î, Prin turburarea de fapt se înţelege 
piedecele puse folosinţei paşnice a loca- 
tarului prin acte materiale nejustificate. 
delicte sau  cuasi-delicte. (Dalloz,  R&p.. 
Louage, No. 238; Suppl., Louage, No. 149; 
Baudry et Wabhl. Louage. I. No 519: Gu- 
ilouard, Louage. I, No. 157; Planiol. Îl. 
No. 1682; Alexandresco, LX. p. 116). 

2, Astfel, locatorul nu este răspunzător 
de degradările unui magazin închiriat, fă- 
cute de un grup de indivizi necunoscuţi, 
înfuriaţi din cauza numelui scris pe firmă, 
deoarece constitue o turburare pe căi_de 
fapt la folosinţa locatarului. (Laurent, XĂYV. 
No. 165; Baudry et Wabhl, Louage, Î, No. 
526; Guillouard, Louage, I, No. 160; Pla- 
niol, Il. No. 1682). 

3. Constituesc turburări de fapt comise 
de terţi, turburările prin acte abuzive co- 
mise de proprietarul vecin. (Dalloz, Rep., 
Suppl. Louage, 
]. No. 550: Planiol. II, No. 1685). 

4. Potrivit dispoziţiilor art. 1725 ce. civ. 
fr, (1426 ce. civ. rom.) locatorul nu este răs- 
punzător către locatar de iurburarea că- 
șunată lui prin faptul unei terţe persoane, 
care nu-şi sprijină acel fapt pe un drept 
asupra lucrului închiriati sau arendai. 
(Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 
174 bis, ÎI; Dalloz: Rep... Suppl., Louase. 
No. 149; Huc, X, 304: Baudry et Wabhl, 

- Louage, |, No. 520: Guillouară: Louage, |, 
No. 158: Planiol, II, No. 1685; Alexan- 
dresco, IX, p. 117). | 

5. În acest caz chiar dacă autorul tur- 
burării ar fi insolvabil sau ar rămâne necu- 
noscut, locatarul nu are dreptul la garan- 
ție din pariea locatorului, chiar pentru a 
obține o scădere din preţ, afară de cazuri 
de forţă majoră. (Duver ier, Louage, III, 
No. 315; Dalloz, Râp., Louase, No. 23%; 
Laurent, XXV, No. 161; Huc, X, No. 304; 
Baudry et Wahl, Louage, [. No. 524; Gu- 
illouard, L.ouage, I. No. 159; Alexandresco, 
IX. p. 117). | 

6. În cazul unei turburări pe cale de 
fapt, terțul iurburător va fi urmărit de lo- 
catar în numele său personal. (Dalloz, 
Rep., Louage, No. 258; Suppl., Louage, No. 
149; Baudry et Wabl, Louage, 1, No. 33%; 
Guillouard, Louage, I. No. 164; Alexau- 
dresco. IX, p. 147, 119). 

No. 155; Baudry et Wahi. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1, Doctrina şi jurisprudenţa nu admit, 
în general, pentru locatar. acţiunea în rein- 
tegranda în cazul când ar îi fost scos cu 
violență din folosinţa bunului închiriat, el 
având drepiul Ja o acţiune în despăgubiri. 
(C. Apel Galaţi s. 1, 82 din 10 Aprilie 1924, 
Pand. om. 1925, I], 264). 

2. lnstituirea unui sechestru asigurăior 
de un creditor al unei persoane asupra 
unor bunuri reținuie de un chiriaș dela 
proprietar, debitor al creditorului, seche- 
stru aplicat prin ridicarea lucrurilor. con- 
stitue pentru deţinătorul lor o turburare de 
fapt, în folosinţa ce o are asupra lucru- 
xilor, 

„Ori, potrivit art. 1426, 1498 şi 1455 cod. 
civ. orice turburare de fapi ce s'ar cauza 
unui deţinător de un bun oricare; pe baza 
unui contract de închiriere, turburare ve- 
nită dela un terj, o suportă deţinătorul chi- 
riaş, căci atare conflicte cu privire la po- 
sesiunea materială a bunului, se soluțio- 
nează de locatar, iar nu de locator. Aceasta 
rezultă din înseşi obligaţiunile locatarului 
de a păstra bunul în toată materialitatea 
lui. iar orice atingerea adusă acestei ma- 

_terialităţi, constitue o turburare de fapt, 
care poate fi înlăturată de locatar printr'o 
acţiune posesorie. - ii 

Prin urmare. în speţă, locatarul nefăcând 
aceasta, el nu poate uza contra proprie- 
tarului de nicio acțiune, ca atare ac'iunea 
reclamantului urmează a fi respinsă ca ne- 
întemeiată. (Trib, Buzău s. IÎ, sent. civ. 
181 din € Mai 1925, Jur. Gen. 1925 No. 
1734), - 

3. Locatarul are exerciţiul acţiunilor po- 
sesorii numai în caz când e deposedat prin 
violenţă. sau când e vorba de iurburări de 
fapt, care-nu privesc proprietatea. (Jud. 
Oc. Herţa, Cartea de jud. 
Gen. 1925 No. 1834). 

4, Atunci, când faptul unei terţiu se 
exercită în virtutea unui pretins drept, 
spre deosebire de cazul în care nu se in- 
voacă niciun titlu. locatarul pu are nicio 
acţiune în conira terţului, pentru turbu- 
rarea folosinţei imobilului închiriat, în spe- 
cie o cameră de servitori, ci numai contra 
locatorului. (Trib. Ilfov, s. III, 22 din (5 

0. 487-925, Jur.. 

  

   



Art, 1427 

Ianuarie 1926, Pand. Rom. 1926, II, 135, 
Curier, Jud. 24/1926). . 

5..Este adevărat că potrivit art. 1420 co- 
dul civil, proprietarul este dator să, garan- 
teze liniştita folosință a imobilului închi- 
riai, însă acest text trebuia pus în legă- 
tură cu art. 1426 codul civil, care face 
răspunzător pe proprielar numai de tur- 
burările de drept, iar nu şi de turburările 
de fapt ale terţilor. Pentru acestea din 
urmă;:chiriaşul are acțiune directă contra 
terţilor turburători, cum este în speţă, re- 
staurâtorul, care turbură liniştita folosinţă 

"a prăvăliei ocupate de reclamant. 

Art. 1427. — Dacă din contra, 
folosința sa, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

în urmarea unei 

Faptul că peste drum de imobilul închi- riat se află cupola clădirii Camerii de co- merţ, care prin aşezarea sa reflectează cu putere lumina solară în magazinul recla- 
mantului turburându-i folosința după cum 
pretinde, nu poate constitui un viciu, care 
să ducă la rezilierea contractului de închi- 
riere, deoarece nu este vorba de un viciu 
permanent, ci temporar prin natura mMiş- 
cării luminii solare. (Trib. Ilfov, s. TI, 
civ. cor., sent. civ. 1574 din 1 Iulie 1926, 
Jurispr. Gen. 1926, No. 1697). 

locatarul a fost turburat în 
acţiuni relative la proprietatea lucrului, are drept la o scădere în proporțiune cu dreptul închirierii sau arendării, întru cât însă a înştiințat pe locator de această molestare și împiedecare. (Civ. 1021, 1082 urm., 1341, 1351, 1428, 1433, 1457; Pr. civ. 112 urm.; Civ. Fr. 1726). 

Tezt. fr. 
6t€ troubles 

Art. 1726. — Si, an contraire, 
dans leur jouissance par suite d'une action concernant la propricte 

le locataire ou le fermier ont 
du fonds, ils ont âroit â une diminution proportionnâe sur le prix du bail ă loyer ou ă ferme, pourvu que le trouble et lempechement aient Et6 denoncâs 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abitauune 3,* 
Acte administrative 5, 6, 

24—26. 
Acţiune 2, 11. 
Autorizaţie administrativă 

4 e. 

Cauze anterioare 29, 31, 
Cauze posterioare 14. 
Cunoştință 18, 31, 32, 
Daune 4, 12, 17, 18, 23, 25, 

26, 28, 31. 
Denunţare, 16, 17, 18, 
Deposedare 12, 
Evicţiune 1 urm, 
Excepţiune 11. 
Fapt personal 15, 26. 
Garanţie 1 urm, 
Incomod 7, 8, 
Incuaoştiințare 16, 17, 18, 

Locaţiune 4 urm. 
Negligenţă 26. 
Prezumpţiune 31, 32, 
Refuz 7, 

Renunţare 31, 32, 
Restituirea prețului 14, 
Revendicare 2, 3, 
Reziliere 19, 20, 23-—28, 
Scăderea preţului 14, 19— 

30, 32 

  

Stabiliment insalubru 7, 8, Terţ 1, 2, 9, 11, 27, 28, 
Tulburare de drept 1 urm, 
Tulburare de fapt 3. 
Uz 3, . 
Uzufruct 3, 
Vecin 9, 27, 28, 

| Servitute 4, 

  

Doctrină, 

1, Prin turburare de drept se înţelege iurburarea care provine dela un terţ, care pretinde să exercite un drept asupra lu- cerului închiriat sau arendat. (Dalloz, Rp. Louage, No. 244; Baudry et Wabhj, Louase, LI, No. 519, 554; Guillouară, Louage, I, No. 156, 166; Planiol, II, No. 1685;  Alexan- dresco, IX, p. 116). a 
2. Asifel există turburare de drept, când un terţ care se pretinde proprietar, chiamă în judecată pe locatar pentru a fi condam- nat la delăsarea lucrului închiriat. sau a unei părți din el. (Dalloz: R&p., Louage, No.: 244; Suppl., Louage, No. 151; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 554; Alexandresco, IX, -p:'116). EC _ 

3, Dispoziţiile art. 1726 şi 1727 e, civ. fr. (1427 şi 1428 e. civ, rom.), îşi găsesc apli- cajiunea nu numai în cazul când se con- testă proprietatea lucrului închiriat. ci şi în cazul când turburarea provine din re- vendicare de către un teri a unui drept de uzufruci, uz sau abitaţie. (Dalloz, Râp.. Louage, No. 249; Baudry et -Wanl, Louage. IL. No. 554; Planiol, II, No. 1685; Alexan- dresco, IX, p. 116). 
4. Locatarul are dreptul să ceară dela " locator despăgubiri, în cazul când un ve- cin exercită o servitute asupra lucrulu în- chiriat, dacă această servitute nu e apa- rentă şi nu i-a fost declarată la încheicrea contractului de locaţiune. (Dalloz, Rep. Louage. No. 249: Suppl., Louage, No, 159:- Alexandresco, TĂ, p. 116). | ” 

t y „ed. 4-a IV. 566, nota 20, p. 479; Dalloz, Rep. ss Louage, No. 156; Laurent, XXV, N Huc, X, No. 505; Guillouara, Louage, I, No. 147; Alexandresco, IX, p. 1%, 125, 124; Șeontra: Baudry et Wahl, Louage, ÎI, No. 
6. Turburările cauzate folosinţei locataru- ul prin acte legale ale administraţiei, con- stituesc turburări de drept, pe care 1rebueşte să le garanteze locatorul. (Aubry et Rau, să. 4-a, IV, & 566, p. 478; Dalloz, Rep. uppl., Louage, No. 156; Laurent, XXV. 

— 10 — 

Codul civif 

ca 
c
r
a
 

e
 

m
a
i
a
 

i 
ma
 

 



a 

Codul. civil 

No. 149 urm.; Huc, X,.No. 505; Baudry ei 
Wahl, Louage, I, No. 554 Guillouard, Lou- 

age; Î, No, 149; Alexandresco, LĂ, p. 122). 

7. Când un imobil a fost închiriat pen- 
tru stabilirea unui stabiliment periculos, 

insalubru sau incomod, refuzul sau retra- 
gerea autorizaţiei administrative, va. con- 
stitui o turburare dând loc la garanţie din 

partea locatorului, numai în cazul când ob- 
ținerea: sau menţinerea autorizaţiei a fost 

una din condiţiunile contractului. (Dalloz, 
Rep., Suppl. Louage, No. 157; Guillouard, 
Louage, Î, No. 152; Comp: Duvergier, Lou- 
age, Îl, No. 404; Troplong. Louage, I, No. 
254; Huc, X, No. 505; Baudry et Wabl, 
Louage, 1. No. 1575, 1576; Alexandresco; 
IX, p. 123). - N 

8. Dacă în contract nu e prevăzut nimic 

în această privință, se va admite, în ge- 

neral, că locatorul este garant. (Dalloz, 
R&p., Suppl., Louage, No. 157). 

9, Constituesc turburări de drept care 

dau loc la garanţie din partea locatorului, 

atingerile aduse folosinţei locatarului prin 
exerciţiul legitim al drepturilor vecinului. 
(Dalloz, Rep., Suppl.; Louage, No. 155; 
Baudry et Wahl. Louage,.I, No. 476, 594; 
Guillouard, Louage, I, No. 176; Planiol, 
II, No. 1687; Alexandresco, LX, p. 117). 

10. In principiu, locatorul este obligat 
la garanţie faţă de locatar, pentru tulbu- 
rările de drepi. (Dalloz, Rep., Suppl., Lou- 
age, No. 151). 

11. Turburarea de drept se poate pro- 
duce fie sub forma unei acțiuni introdusă 
de un terţ contra locatarului, pretinzând că 
are un drept asupra lucrului închiriat, fie 
sub forma de excepțiune invocată de acest 
terţ acţionat de locatar pentru turburarea 
ce i-a adus în folosinţa sa. În ambele a- 
ceste cazuri locatorul trebueşte să apere în 
justiție pe locatar, în urma introducerii 
sale în cauză după cererea locatarului. 
(Dalloz, Rep., Louage, No. 244; Alexan- 
dresco, IX, p. 117, text şi nota 1» 120), 

192. 'Dacă însă turburarea de drept a 
avut loc prin deposedarea locatarului de 
lucrul închiriat, obligaţia  locatorului de 
garanţie constă din despăgubirea locata- 
rului de prejudiciul suferit. (Dalloz, R€p. 
Louage, No. 244). 

13. Pentru exercitarea acţiunii în garan- 
ție, trebueşte ca  evicțiunea să proceadă 
din o cauză anterioară contractului. (Dal- 
loz, Râp., Louage, No. 257; Alexandresco, 
IX, p. 121). 

14. Dacă evicţiunea provine din o cauză 
posterioară încheierei contractului de lo- 
caţiune, nu există garanţie, însă când lo- 
catarul este lipsit de folosinţa lucrului în- 
chiriat în toiul sau în parte, el va avea 
dreptul la restituirea prețului sau la o scă- 
dere proporțională din preţ. (Dalloz, Râp., 
Louage, No. 257; Alexandresco, LX, p. 121). 

15, Locatorul datoreşie garanţie, cu toate 
"că evicţiunea nu procede din o cauză an- 
terioară contractului, când ea rezultă din- 
iun fapt personal al său. (Dalloz, Rp, 
Louage, No. 258; Alexandresco, LX, p. 121). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

16. Potrivit dispoziţiilor ari. 1726 e. civ. 
în. (4427 c. civ. rom.) pentru ca locatarul 
să fie garantat de locator, trebueşte ca el 
dintâi să aducă la cunoştinţa celui din ur- 
mă turburarea sau împiedecarea. (Dailoz, 
Rep., Louage, No. 255; Alexandresco, LX, 
p. 120, 121). | 
“17. In cazul când locatarul nu denunţă 

locatorului turburarea, el nu are drept 
la nicio despăgubire, ci din contră este 
răspunzător către dânsul de prejudiciul ca- 
uzat prin lipsa denunţării. (Duvergier, Lou- 
age, LII, No. 325; Aubry et Rau ed. 4-a, 
IV, $ 566, nota 52, p, 480; Laurent, XXV, 
No. 165; Baudry et Wahl, Louage, |, No. 
544; Guillouard, Louage, |, No. 167; IL, No. 
554; Planiol, II, No. 1683; Alexandresco, 
IX, p. 120, 121). 

18. Locatarul are dreptul la garanţie, 
cu toate că nu a denunţat locatorului tur- 
burarea, dacă va dovedi că locatorul nu 
avea niciun mijloc să împiedece turbura- 
vea sau că el a cunoscut-o şi a primit re- 
paraţia daunei. (Dalloz, Rep. Louage, No. 
253; Baudry et Wahl, Louage, ÎI. No. 54; 
Guillouard, Louage, Î, No. 167). 

19. In cazul când locatarul suferă o 
evicţiune totală, contractul de locaţiune se 
reziliază de plin drept şi'el nu. mai poaie 
fi obligat la plata preţului. (Dalloz, R&p. 
Louage, No. 250; Suppl., Louage, No. 158; 
Hue, X, No. 506; Baudry et Wahl, Louage, 
|, No. 547; Guillouard, Louage, [, No. 
168; Alexandresco, LX. p. 120). 

20. În cazul când evicţiunea este par- 
țială, locatarul poate cere, după împre- 
jurări, sau o scădere din preţ sau rezili- 
erea contractului de locaţiune. (Dalloz, Râp. 
Louage, No. 250; Huc, X, No. 506; Baudry 
et Wahl, Louage I, No. 547; Guillouard, 
Lo uage, I, No. 168; Alexandresco, IX, p. 
120). 

21. După o părere, oricât de mică ar fi 
lipsa de folosință, locatarul are drept la 
o reducere proporţională din preţ. (Del- 
vincourt, III, p. 189, nota 4; Duvergier, Lou- 
age, III, No..523; Baudry et Wahl, Louage, 
I, No. 548; Guillouard, Louage, I, No. 168; 
Planiol, II, No. 1685). 

22, După altă părere, dacă paguba ar fi 
fără nici cea mai mică importanţă, loca- 
tarul nu are drept la nicio scădere din pre- 
țul locaţiunii. (Troplong, Louage, II, No. 
285; Dalloz, Rep, Louage, No. 255). 

23. Locatarul în caz de evicţiune totală 
sau parţială, poate cere, pe lângă rezilierea 
contractului de locaţiune sau o scădere din 
preţ, şi daune-inierese. (Dalloz, Rep., Lou- 
age, No. 250; Suppl., Louage, No. 153; Lau- 
rent, XXV, No. 168; Huc, X, No. 506; Bau- 
dry et Wahl, Louage, IL. No. 550; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 168; Planiol, II, 
No. 1685; Alexandresco, IX, p. 121). 

24. În. cazul când locatarul este tulbu- 
-rat în lolosinţa sa prin actele administraţiei 
poate cere, fie rezilierea contractului, 
fie o scădere din preţ, în baza acţiunii de 
aranţie contra locatorului. (Dalloz, Râp. 

Supl. Louage, No. 158; Baudry et Wabl, 
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Art. 1428 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE . Oodal civil 

Louage; I, No. 574; Gauillouard, Louage, 1, au va [i obligat la garanţie, chiar dacă “No. 149, 154; Alexandresco, LX, p. 122). evicliunea ar proveni din o cauză ante- 25. În acest caz însă, locatarul nu va rioară contractului, insă în acest caz lo- putea cere, în principiu; dela locator, da- catarul nu va îi obligat să plătească pre- „interese. (Dalloz, R€p., Suppl,, Loua e, țul. (Dalloz, Rep, Louage, No. 258; Bau- No. 158, “e Da ei Wabi, Lege. I, No. dry et Wahl, [oua e, ÎI, No. 552; Gu. 574; Guillouard, Louage, I, No. 149, 154, illouard, Louage, I, No: 170: Alexandresco. 2 589; Alexandresco, LX, p. 122). , LX, p. 122). e _ 26. Dacă însă, actul de administraţie a 30. In caz de cvicţiune pariială, dacă fost provocat prin faptul sau neglijenţa sa prevăzut clauza de negaranţie, locata- locatorului. el va datori locatarului, da- rul va avea drepiul la o scădere proporțio- une-interese, (Troplong, Louage, I, No. 216; nală din preţ. (Duvergicr, Louage, IÎI, No. Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 158; Bau- 530; 'Dalloz. Rep, Louage, No. 258; Gu. dry et Wabl, Louage, |, No. 574; Gu- illouard, Louage, 1, No. 170; Contra: Bau- illouard, Louage, I, No. 390; Alexandresco, dry et Wanl, Louage, I. No. 552; Comp: 1Ă, p. 122). 
Alexandresco, LX, p. 122). 27. In cazul când locatarul este iurbu- 31. Locatarul este presupus că a renun- rat în folosința sa prin actele unui vecin, țat la garanţie, când cl a cunoscut la fa- 

el poate cere, fie rezilierea contractului, cerea coniractului. cauza de evicțiune, a- 
ie:0 scădere din preţ. (Dalloz, Rep, Suppl., fară de cazul când a prevăzut în mod for- Louage, No. 155; Baudry et Wah » Louage, mal garanţia. In acest caz el nu are drept L, No. 600; Guillouard, Louage, IL, No. 176). la daune-interese. (Duvergi "pier, Louage, III, 
28. In acest caz însă, locatarul nu poate No. 328; Dalloz, Rep. Ouagc, No. 258; 

cere dela locator daune-interese. (Baudry Guillouard, Loua e, I, No. i7i; Contra: 
ct Wabl, louage, I, No. 477, 600; Gu- Baudry et Wahl, ouage. |, No. 550). 
illouard, Louage, I, No. 176; Contra: Dai- n acest caz însă, va avea dreptul, loz, Rep» Louage, No. 249; Suppl., Louage, fie Ta scăderea totală a preţului, fie la o 
No. 155), , , scădere proporțională. (Dalloz. Rep. Lou- 

29. In cazul când părțile au convenit în age, No. 259). mod expres sculiirea de garanţie, locatorul 

Art. 1428. — Dacă acei ce au căşunat turburarea cu dela sine putere, pretind a avea vreun drept asupra lucrului, ori dacă locatarul este chemat în judecată pentru a îi condamnat a pierde lucrul în totalitate sau în parte, sau pentru a suferi exercițiul unei servituţi, el trebue să înştiințeze pe locator spre a fi garantat contra unei asemenea turburări şi, dacă vrea, poate să fie scutit de orice chemare în judecată arăt 
î tit a ând însă pe locatorul n â Cârui nume . posedă. (Civ. 554, 576 urm., 1426 urm., 1853; Pr.. civ. 112 urm.; Civ. Fr. 1727). 

Tezi. Jr. Art. 1727. — Si ceux qui ont ecommis les voies de fait, pr6- 
tendent avoir quelque droit sur la chose loute, ou si le preneur est lui-m6me 
eit€ en justice pour se voir condamner au dâlaissement de la totalit€ ou de 
partie de cette chose, ou â souffrir l'exercice de quelque servitude, il doit appe- 
ler le bailleur en garantie, et doit âtre mis hors d'instance, s*il lexige, en nom- 
mant le baillenr pour lequel il possăde. 

Bibliografie (continuare). 
SORIBAN R. TRAIAN, Observaţie sub C. Apel Crai S, 1926, 11, 52, f p îova 5. 1, 25 Sept. 1925, Pand, Rom. 

Doctrină, 
ție pe locator. (Dalloz, Rp. Louage. No. 

| Aa RE 
245, 246; Alexandresco, IX, p..120), 

„1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1727 c, 2. Locatarul nu are dreptul nici să in- 
civ. fr. (1428 e. civ. rom), în caz de turbu. tente, nici să se apere singur într'o acţiune 

rare de drept, prin acțiune în Justiţie, lo-  petitorie Privitoare la lucrul închiriat şi 
catarul poate sau să înştințeze. pe locator orice hotărâre intervenită între el şi un 
Și să ceară scoaterea sa din cauză, arâ-  terţ în această privinţă, nu este opozabilă 
ân reclamantului în numele cui posedă, locatorului, (Dalloz, Rep., Louage, No. 247) 

sau să rămâe în proces, chemând în garan.- n cazul când locatarul este turburat 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1429 

în folosinţa sa printr'un fapt al administra- garanţie contra locatorului. (Dalloz, Rep.. 
ţiei, el are dreptul a cere daune-interese  Suppl., Louage, No. 159; Baudry et Wahl, 
dela adiministraţie, pe lângă acţiunea sa în  Louage, II, No. 561). 

Art. 1429. — Locatarul are două îndatoriri principale: 
1. Trebue să întrebuințeze lucrul închiriat sau arendat ca 

un bun proprietar şi numai la destinaţiunea determinată prin 
contract; iar în lipsă de stipulaţiune ;specială, la destinaţiunea 
presumptă după circumstanţe; 

2. Trebue să plătească preţul locaţiunii la termenele sta- 
tornicite 1). (Civ. 969, 980, 1020, 1021, 1080, 1104, 1114 urm, 
1361 .urm., 1411, 1423, 1430, urm., 1439, 1455, 1551, 1730, 1907; 
Pr. civ. 610; C. com.715; Legea asupra drepturilor proprietarilor 
(Mon. of. 324/903), Art. 25; Lege privitoare la regimul excepţional 
al raporturilor dintre proprietari și chiriaşi din 27 Martie 1924, 
Art. 15; Civ. Fr. 1728). 

Tezi. fr. Art. 1728. — Le preneur est tenu de deux obligations pririci- 
pales: 

19 D'user de la chose loue en bon ptre de famille et suivant la des- 
tination qui lui a 6t6 donne par le bail, ou suivant celle presumâe d'aprâs 
les circonstances, ă dâfaut de convention; 

20 De payer le prix du bail aux termes convenus, 

Bibliografie (continuare). 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. |, „Pactul comisoriu şi oferta reală de plată“, p. 91, 9; 
Gaura V. ION, Aofă sub judec, ocol. VI Bucureşti, 5 Nov. 1924, Jur. Gen. 1925. No. î7i9; 
JuLiU GeoRGE, Notă sub Trib. Ilfov s. Il c. c., 1265 diu 2 Nov. 1925, Pand. Rom, 1926, [1, 9%; 
NICOLEANU G HiPoLrrE, Nofă sub Trib. Ilfov s. I c. c. 761 din 24 Iunie 1925, Pand Rom, 

1925, II, 279. 

INDEX ALFABETIC Părăsirea imobilului 34 — Reziliere 13—15, 36, 73— 
7 

Pensionat 36. (la doctrină), 

Anticipaţie 59-—63, Faliment 43. 
Apreciere 22-—24, 36, 69, Fermă 5, 21, 

Plata preţului 37—77, 
Pluralitate de locatari 40, 

1 
Predarea lucrului 66, 

Scăderea preţului 65, 
Schmbăn 27—29, 34, 35 
Sirbăt. are 48. 
Solidaritate 40. 
Stat 36. - 

Arendare 5. Firmă 9, 
Ban 4, 4. Folosinţă 1—36, 64, 66, 67. 
Berărie 36. Fraudă 59, 60. 
Biurouri 36. Fructe 4, 6. 
Bun provrietar 1—3,7, 13. | Garanţie 19. 
“Cămin studenţesc 36, 
“Cariere 6. 
“Case 21. 
Cesiune 61, 
Cheltueli 78, 
Chitanţă 55—63, 
Cinematograf 36. 
Club politic 36, 
Comerţ 9, 30—32, 36, 
-Compensatie 1. 
Conservare 3, 33. 
Consimţimânt 34, 35. 
Construcţii 80, 81, 
-Corelaţie 65—67. 
-Creditori 58—60, 62, 63, 75, 
Dată cetă 58—60, 
Daune.interese 13—15, 17, 
Degradări 36, 
Destinaţie 20—36, 
Distribuţia casei 27, 36, 
Domicilu 49—53, 
Dovadă 34, 35, 54-62, 
Electricitate 12, 

1) A se vedeă nota de “sub textul ar 

Gaz acrian 11, 29. 
Hutărire 61, 62, 
imobile 1, 20, 
Impozite 79-81, 
Inceput de dovată 57, 
Incunoșştiinţare 42, 
Indiviziune 40, 41, 
Industrie 10, 30—32. 
Intenţie 36, 
Interpretare 22—24, 36. 
potecă 58, 62, 63. 
Locaţiune 1 urm. 
Locul plăţii 49—53, 
Lucruri mobile 4, 20. 
Luminat 11, 12, 
Mandat 28, 
Mine 6. 
Moarte 39, 
Moşie 21. 
Moştenitori 39. 
Ob;cei 26, 46. 
Obligaţiile locatarului 4 

urm, 

plinit de către chiriaşi la plata chiriei. 

Prejudiciu 36, Suspendare 65, 
Prescripţie 72. Telefon 12. 

Terinen 37, 45—48, 55, 66, Prezun:pţie 55, 56, 
Probă 34, 35, 54—62, 
Produce 44. Termen de graţie 77, 
Profesiune 25, 36. Trrţi 61—63, 
Recurs 36, Transcripţie 61—63, 
Refere 16, U'genţa 16. 
Refuz 64, 65, 68. 
Reparaţii 68, 69, 71. 
Restaurant 36, 

Uzul lucrului 49. 
Vânzare 42, 53, 78. 
Zgomot 7, 8. 

Boctrină, 

„IL. Potrivit dispoziţiunilor art. 1728 c. 
civ. fr. (1429 c. civ. rom.) locatarul esie 
obligat a se folosi de lucrul închiriat ca 
un bun proprietar, Această obligaţie îşi 
găseşte aplicaţia atât la lucruri mobile cât 
şi la imobile. (Troplong, Louage, Î, No. 
297; Dalloz, Râp., Louage, No. 268, 872; 
Suppl., Obligations, No. 175; Baudry et 

t. 1114 cod. civil, privitoare la simplificarea formalităţilor de îm- 
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Art, 1429 

Wabhl, Louage, [, No. 735; Guillouard, Lou- 
age. II, No. 679; Alexandresco, LX, p. 154, 
155, text şi nota 1). , , 

2. Obligaţia locatarului de a se folosi 
de lucrul închiriat ca un bun proprietar, 
constă în aceea că el trebueşte să se folo- 
sească de acest lucru ca şi cum ar fi al 
său, (Pothier, Louage, No. 190; Dalloz, 
R€p.. Suppl., Louage, No. 17; Planiol, II, 
No. 1692; Alexandresco, IX, p. 134). 

3, Asiiel, locatarul. trebueşte să veghe- 
ze la: conservarea lucrului închiriat. (Dal- 
loz, R€p., Louage, No. 872). J 

4, Locatarul trebueşte să perceapă ca 
produse ale lucrului închiriat, numai fruc- 
rele, (Dalloz, Râp., Louage, No. 284; Baudry 
et Wahl, Louage, I, No. 779), 

5. La arendarea unei ferme, el irebueşte 
să exploateze astfel pământul, încât să nu 
aducă prejudicii fondului. (Dalloz, Rep., 
Louage, No. 284, Huc, X, No. 362; Baudry 
et Wahl, Louage, I. No. 758; Guillouard, 
Lotiage, II, No. 522; Alexandresco, IX, p. 135). 

6. In ceea ce priveşte lucrurile care nu dau fructe şi care se epuizează prin exploa- 
tarea lor,. cum sunt minele şi carierele, desvoltarea extraordinară dată exploatării, 
din cauza împrejurărilor neprevăzute, nu constitue o folosință abuzivă, (Duvergier, Louage, III, No. 404; Dalloz, R&p., Louage, No. 285; Guillouard. Louage, I, No. 199. pita: Baudry et Wabhl, Louage, |, No. 
758). 

1. Locatarul nu se foloseşte ca un bun proprietar, dacă face zgomote mari Şi pu- iernice, încât aduce atingere liniştei celor- lalţi locuitori ai imobilului închiriat şi poate fi deci izgonii din imobil, (Baudry et Wabhl, Louage, Î. No. 751; Guillouard, Lou- age, : No. 191; Comp.: Alexadresco, IX, p. 157). 
8. Aceasiă obligaţie a locatarului de a nu face 'sgomot de natură a turbura lini- ștea celorlalţi locatari este -relativă,. după cum este vorba de o casă pentru locuit sau de o închiriere industrială. (Aubry. et Rau, ed. 4-a, IV, $ 567, p. 482; Laurent, XXV. No. 254; Baudry_ et 'Wabl, L.ouage, 1, No. 754; Guillouard, Louage, [, No. 202)... 
9. L.ocatarul comerciant, are dreptul, în 

lipsa de stipulaţie contrară, să pue firma 
sa pe peretele casei. închiriate, în “dreptul 
apartamentului său. (Dalloz, Rep: Suppl,, Louage, No. 176: Huc. X, No. 289; Baudry et Wahl, Louage, [, No. 508, 722), 

10. In cazul când locatarul a închiriat, 
pentru exercitarea industriei sale, un imo- 
bil. el are dreptul să instaleze în. acel Îm0- 
bil o: mașină cu vapor, cu condiţiunea ca rin aceasta să nu se turbure în mod grav 
olosinţa: persoanelor ce locuese în acest imobil :sau în imobilele vecine şi să. nu. se compromilă soliditatea imobilului în care a fost instalată. (Dalloz, Rep, Suppl., Lou- age, No. 168; Laurent,: XXV, No. 254; Huc, X. No. 307; Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 720:. Guillouară,. Louage,..I, .No. 29; A- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

lexandresco, lĂ, p. 136; Contra: Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 367, p. 482), 

11. Locatarul poate să instaleze in imo- 
bilul închiriat, luminatul prin gaz aerian, 
fără învoirea proprietarului, dacă în con- 
tract nu s'a prevăzut o interdicțiune în a- 
ceastă privință. (Dalloz, Râp., Louage, No. 
600; Suppl., ouage. No. 166; Laurent, 
XăV, No. 255, [luc, X, No. 307; Baudry et 
Wabhl, Louage, I, No. 741; Guillouard. Lou- 
age, I, No. 290: Alexandreseo, IX, p. 141; 
Contra: Duvergicr, Luuage, III, No. 29, 339; 
Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 
166 bis, II; Troplong, Lonage, IL. No. 177; 
Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 367, p. 482). 

12. De asemenea, locaiarul. dacă nu 
există prohibițiune în contract, va pulea 
instala în imobilul închiriat, fără învoirea 
proprietarului. luminatul prin electricitate 
şi telefonul. (Dalloz, Rep.. Suppl. Louase, 
No. 167; Iuc, X, No. 307: Baudry et Wahl. 
Louage, I. No. 74; Guillouard, Louage. I. 
No. 295; Alexandresco, LX, p. 141). 

13. In cazul când locatarul nu se folo- 
seşte de lucrul închiriat ca unu bun pro- 
prietar, locatorul poate, după împrejurări 
sau gravitatea cazurilor. să ceară, fie în- cetarea abuzului de folosinţă, fic daune- 
interesc. fic rezilierea contractului. fie în- cetarea abuzului cu daune-interese. fie re- zilierea contractului cu daunc-interese. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage. No. 178; Huc, X, No. 314: Baudry ct Waul, Louage. 
I, No. 774; Guillouard, Louage, I, No. 203: laniol, II. No. 1706: Alexandresco, LX, p. 137). 

14. In cazul când prin abuzul de folo- sintă, paguba cauzată este definitivă. lo- catorul poate cere repararea de îndată a pagubei şi tribunalul este obligat să pro- nunțe, după gravitatea cazului fie con- damnarea la daune-interese, fie rezilicrea contractului de locaţiune. (Daltoz, R&p., Suppl., Louage. No. 178: Laurent, XXV. No. 264, 266; Huc, X, No. 511: Baudry et Wabl, Louage, I. No. 775: Guillouard, Louage. ]; No. 205: II, No. 527). 
„15. Dacă însă abuzul de folosință poate fi reparat în mod material în cursul con- tractului, tribunalele vor 

abuzului, iar dacă este locul la daune-in-. terese, condamnarea la daune se va face nu- mai la sfârșitul contractului, afară. de ca-. zul când prejudiciul este actual şi când pot pronunța imediat, fie rezilierea con- tractului. fie condamnarea la daune-inte-. rese, - (Dalloz, Rp. Louage, No. 303: Suppl., Louage, No. 178: Laurent, XXV. No. 265: Baudry et Wabl, L 735; Guillouard, Louage, |, No. 205). . In caz de urgenţă, locatorul va pu-. tea cere pe cale de TEfer€, încetarea abu-.- zului de folosință din partea locatarului. - (Dalloz, R&p.. Refâre, No. 97 urm.; Suppl.: Louage, No. 179), 

ouage, ÎI, No. 

7. Locatorul este răspunzător către cei- lalţi locatari aj imobilului sau către terți. de paguba ce li s'a cauzat prin abuzul de folosință al locatarului său. (Dalloz, Rp... 
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Suppl., Louage, No. 131; Baudry et Wabl, 
Louage. No. 1038). 

18. Locatorul nu este responsabil faţă 
de terți de consecinţele imprudenţei co- 
mise de locatar în execuiarea clauzelor 
contractuale. (Dalloz, Râp., Suppl, Lou- 
age, No. 181; Laurent, XXV, No. 174; 
Sourdat, Trait6 gen6ral de la responsibilite, 
Il, No. 89%; Baudry et Wabhl, Louage, [, 
No. 1041; Guillouard, Louage, I, No. 287). 

19. In cazul însă când prejudiciul cau- 
„zat terţilor rezuliă din însuşi uzul lucru- 
iui, conform destinaţiei sale iar nu din- 
tr”un abuz de folosinţă, locatarul dacă ar 
fi condamnat faţă de terţi, va avea drep- 
tul la acţiunea în garanţie contra locatoru- 
lui. (Dalloz, R6p., Suppl., Louage, No. 182; 

- Huc, X, No. 310; Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No, 596; Guillouard, Louage, I. No. 19%, 
297). . 

-20. Potrivit dispoziţiunilor art. 1728 c. 
iv. în. (1429 c. civ. rom.) locatarul trebu- 
eşie să întrebuinţeze lucrul închiriat sau 
arendat numai la destinaţiunea determina- 
tă prin contract. Această dispozițiune îşi 
găsește aplicațiunea atât la lucruri mobile, 
cât şi la imobile. (Dalloz, Rep., Louage, No. 
.268, 872; Suppl., Louage, No. 161). 

21]. De asemenea, această dispoziţiune 
își găseşte aplicațiunea atât la moşii cât 
şi la case. (Duvergier, Louage, III, No. 45; 
Dalloz, Rep. Louage, No. 282; Suppl., Lou- 
age, No. 172; Baudry et Wabhl, Louage, [, 
No. 745; Guillouard, Louage, |. No. 29; 
11, No. 529). 

23. In cazul când în contractul de în- 
“chiriere s'a prevăzut destinaţia lucrului în- 
<hiriat, părţile vor trebui să execute con- 
venţia încheiată, iar dacă este înire ele 
discuțiune asupra acestei chestiuni, tri- 
bunalele vor interpreta convenţia lor potri- - 
vit dispoziţiunilor dreptului comun. (Dal- 
loz, Râp., Louage, No. 269, 272; Supple 
Louage, No. 161, 162; Huc, X, No. 308; Bau- 
dry et Wabhl, Louage; I, No. 761; Gu- 
îllouard, Louage, IL, No. 195, 196; Alexan- 
Aresco, LX, p. 138). 

23. În cazul când în contract nu se pre- 
vede destinaţia lucrului închiriat, se va lua 
în consideraţie destinația care după împre- 

„jurări, au avut-o părțile în vedere la în- 
chierea contractului.  (Dalloz, R€p., Lou- 

„age, No. 268; Suppl.. Louage, No. î6i; A- 
. lexandresco, LX, p. 158). 

24, Peniru aprecierea acestor împreju- 
xări, tribunalele vor lua în considerație, în 
prim loc, natura şi destinaţia anterioară a 
Jucrului închiriat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 367, p. 481; Dalloz, Râp., Louage, No. 
271; Baudey et Wabhl, Louage, I, No. 76; 

. Guillouard, Louage, I, No. 196; Planiol, Il, 
“No. 1691). 

25. In al doilea. loc, tribunalele vor lua 
în considerație profesiunea  locatarului. 
„(Dalloz, R&p., Louage. No. 271; Huc, X, 
No. 509; Baudry et Wahl, Louage, [, No. 
761; Guillouard, Louage, I,. No: 296; A- 
desandresco, LX, p. 158)... : 

26. În al treilea rând, tribunalele vor 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

lua în consideraţie obiceiurile locului. (Dal. 
loz, Râp., Louage, No. 286).. , 

27. Locatarul poate face mici schimbări 
în distribuţia interioară a unei case, dacă 
aceasta nu a fost interzisă în contract cu 
condițiune a nu se aduce o pagubă casei 
şi a se repune în situaţiunea de mai înainte 
la expirarea contractului. (Duvergier, Lou- 
age, ÎIl. No. 393; Troplong, Louage, II, No. 
510; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 365. p.471; 
Dalioz, R&p., Louage, No. 279; Suppl., Lou- 
age, No. 169; Laurent. XĂYV, No. 175; Huc, 
X, No. 307; Baudry et Wahl, Louage, [. 
No. 738; Guillouard, Louage, I, No. 28; 
Alexandresco, LX, p. 140, 141). 

28. Locatarul nu poate găuri pereţii 
groşi, pentru a face deschideri sau alte lu- 
crări sau inovaţii care pot păgubi solidi- 
tatea clădirii sau aduce alte inconveni- 
ente. (Duvergier, Louage, III, No. 399; Dal- 
loz, Rep., Louage, No. 280; Suppl., Lou- 
age, No. 169; Huc, X, No. 307; buăr et 
Wahl, Louage, 1, No. 737; Guillouard, Lou- 
age, Î, No. 289; Alexandresco, IX, p. 140). | 

29. Astfel, locatarul nu poate găuri pe- 
reţii şi podeala pentru a trece conduciele 
de gaz aerian. (Dalloz, Râp., Louage, No. 
280; Alexandresco, IX, p. 140). 

30. In cazul când s'a închiriat un imo- 
bil afectat comerțului sau industriei, loca- 
tarul trebueşte să-l exploateze bine pentru 
a se conserva destinaţia ce i-au dat-o păr- 
țile contractante. (Troplong, Louage, Î, No. 
509; Demante et Colmet de Santerre, VII, 

„No. 175 bis; Aubry et Rau, ed. 4a, IV, $ 
567, p. 481; Dalloz, Râp., Louage, No. 272, 
278; Laurent, XXV, No. 252, 201; Hue, X, 
No. 308; Baudry et Wahl, Louage, IL, No 
754, 767; Guillouard, Louage, IL, No. 194 

3]. Locatarul nu poate părăsi imobilui 
închiriat înainte de expirarea contractului, 
când în acel imobil exista un fond de co-. 
merţ sau de industrie cu clientelă, înainte 
de încheierea contractului de locaţiune. 
(Dalloz, Râp., Louage, No. 278; Suppl.., Lou 
age, No. 164; Baudry et Wabhl, Louage, ], 
No. 757, 767; Alexandreseo, LX, p. 142). 
„32. Dacă însă fondul de comert sau de 
industrie împreună cu clientela au fost adu- 
se de locatar în imobilul închiriat, el poate 
părăsi imobilul înainte de expirarea con- 
tractului stabilindu-şi fondul de comerţ sau 
de industrie în altă parte. (Iroplong, Lou: 
age, II, No. 309 urm.; Dalloz, Rep., Louage, 
No. 278; Suppl., Louage, No. 164; Baudry 
et Wahl, Louage, 1, No. 757, 767; :Gu- 
illouard, Louage, I, No. 194: Alexandresco, 
TX. p. 142, nota 2). 

33. Locatarul unei case sau unui apar- 
tament, este obligat să locuiască acolo sau 
cel puţin să ia măsuri de conservare; (Du- 
vergier, Louage, III, No. 437; Dalloz, Râp., 
Supgl., Louage, No. 175; Huc, X, No. 30; 

. Baudry et Wabl, Louage, [, No. 753; Gu- 
illouard, Louage, [, No. 194, 271; Alexan- 
dresco, LX, p. 149). . a 

34. -Locatarul poate face schimbări de 
destinaţie ale lucrului înehiriat cu. consim- 
țimântul locatorului iar dovada consimţi- 
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mântului se va face potrivit dreptului co- mun, (Dalloz, Râp., Louage, No. 283). , 33. Consimţimântul locatorului poate fi tacit şi să rezulte din împrejurarea că el ştia întrebuințarea pe care voia so facă locatarul, a lucrului închiriat. (Dalloz, R6p., Louage, No. 273). , 36-Art. 1420, 1450, 1451, 1452, 14534 şi 1439 din codul civ. român (1728, 1729, 1730, 1731, î735 şi 1741 ce. civ. îr.), combinate cu art, 1020 şi 1021 c. civ. rom. (1184 c, civ. fr), stabilesc mai multe regule de drept privi- toare la obligaţiunile locatarului de a în- treține imobilul închiriat în bună stare, a nu-l degrada şi a nu-i schimba destina- țiunea la care a fost închiriat, sub sanc- țiunea rezilierii contractului, după împre- jurările de fapi cari urmează să fie apre- ciate de instanţele: de fond înaintea cărora sar adresa proprietarul nemulțumit de mo- dul cum  locatarul îşi îndeplinește obli- gațiunile sale principale prevăzute de co- dul civil. 
: După dispozițiunile art. 1429 al. 1 din codul civil român (1728 c, civ. fr.), loca- tarul este dator să întrebuinţeze lucrul în- chiriat în Scopul determinat prin contract, iar în lipsă de stipulațiune specială. la de- stinaţia prezumată după împrejurări, În doctrină şi jurisprudență găsim nu- meroase aplicaţiuni ale acestui principiu de drepi. Astfel: 

Dacă un local de prăvălie a fost închi- riat cu o anume destinaţie, cu un vad sau clientelă, locatarul este obligat să exercite acelaşi comerţ în tot timpul cât durează contractul; dacă pe lângă comerțul desti. nat prin contract, chiriaşul mai vinde în prăvălie şi alte obiecte de altă categorie e comerț, el nu poate fi considerat că a călcat dispozițiunile din contract privi- toare la destinaţia imobilului închiriaț. In cazul când în contractul de închiriere se menţionează numai profesiunea locata- rului, fără a se prevedea şi destinaţia imo- bilului închiriat, se presupune că intenţia părților contractante a fost că imobilul închiriat a fost destinai la exercițiul ace- stei profesiuni, 
Transformarea de căire locatar a imobi- lului închiriat din institut de fete, cum era prevăzut în contract, în internat de băieţi, chiar dacă ar puiea constitui o schim. bare de destinaţie, nu poate duce la rezi- lierea contractului de locaţiune dacă nu se ace dovada prejudiciului grav şi serios adus imobilului prin această iransformare. xercitarea comerțului de restaurant în- trun local închiriat pentru berărie, fără consimţimântul proprietarului, constitue o schimbare. de destinaţie de natură a atrage rezilierea contractului de locaţiune. ” entru ca schimbarea de destinaţie să atragă rezilierea contractului de încliri- 
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eşte să fie imporiaută şi să aducă o vă- 
tămare ' intereselor proprietarului; astfel taptul locatarului de a transforma o parte din local, destinată pentru un comerţ bine determinat în contract, în săli de cinema: 
tograf, aducând intereselor proprietarului 
o vătămare prin deprecicrea localului, poa- te atrage rezilicrea contractului de locaţi- une pentru schimbarea destinaţiei imobi- lului închiriat, 

, Transformarea de căire Stiai a destina- ției imobilului închiriat, din casă de lo- cuit; în biurou în care lucrează un număr însemnat de functionari, constitue o schim- bare de destinaţie, care are caracterul u- nei folosințe abuzive. de natură a atrage rezilicrea contractului de locațiune. Nu poate fi considerat ca o schimbare de destinaţie, faptul locatarului de a schimba modul de distribuire al îucăperilor imv- bilului închiriat, astfel ca cele să poată co- respunde trebuinţelor localarului, de oarece acest mod de distribuire nu poate fi cun- siderat ca un fapt menit să stabilească destinaţia propriu zisă a imobilului închi- riat, în cazul când prin această schimbure nu se aduce nicio degradare imobilului. Când locatarul schimbă destinația imo- bilului închiriat, astfel cum era determi- nată în contractul de locaţiune, Proprie- tarul are dreptul să ceară rezilicrea cvn- tractului, indiferent dacă această sehim- are de destinaţie a adus sau nu vreun prejudiciu proprietarului, 
Transformarea unei case de locuit, in casă de prostituție, constitue o schimba- re de destinaţie a imobilului închiriat de natură să atragă rezilierea contractului de închiriere. 
Transformarea unei case de locuit pen- tru familii în cămin studenţesc. constitue o schimbare de desiinaţie a imobilului in- 

tractului de închiriere, 
Transformarea unui local destinat prin contractul de închiriere pentru restaurant, in club politic, constitue o schimbare de destinaţie a imobilului închiriat, de na- tură a aduce rezilierea contractului de lo- caţiune. 
Dacă imobilul închiriat a fost destinat Prin contract ca să servească pentru mai 

lui comercial, 
„Instanţa de fond este suverană să apre- cleze ŞI să interpreteze contractele înche- iate între părţi şi să determine voința lor comună. cu privire la destinaţiunea pentru care a fost închiriat imobilul şi hotărîrea sa în această privință nu poate fi censu- rată de instanța de recurs.  (Duranton, XVII, No. 99 urm; Duvergier, I, No. 398. 599, 400; Marcade. Art. 1729; Aubry et Rau, V, & 367 p. 510. $ 369 p. 348: Tro- 
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long, Louage. I, No. 294 urm.; Mourlon, 
II, No. 750; Laurent, XXV, No. 208, 255 

urm. 265 urm.; Huc: X, No. 507 urm; 
Guillouard, Louage, 1, No, 194 urm.; Bau- 
drv tt Wahl. Louasge, [, No. 398. 399, 715 
urm., 722; Alexandresco, LX, p. 157 urm, 
195 urm.; N. Georgean. Studii Juridice, 
II, p. 101 urm.). | 

37. Potrivit dispoziţiunilor art. 1728 ce, 
civ. În. (1429 ce. civ. rom.) locatarul tre- 
bueşte să plătească prețul la termenele sta- 
tornicite prin contract. (Dalloz, R6p., Lou- 
ase, No. 304; Suppl., Louage, No. 18: A- 
lexandresco, LX, p. 148, 149). 

38. Piata trebueşte făcută de locatar lo- 
catorului sau mandatarului său. (Dalloz. 
Rep., Louage. No. 307. 508: Alexandresco, 
TX. p. 150, 151). 

39. Plata preţului se +a face de locatar 
sau de moştenitorii săi, deoarece contrac- 
tul de locatiune nu se desființează prin 
moariea locatarului. (Alexandresco. LX, p. 
150). 

AO. Dacă imobilul a fost închiriat sau 
arendat în mod indiviz la mai multe per- 
soane, plata chiriei sau arenzii se va face 
în mod solidar, deoarece fiecare din ei este 
locatarul sau arendaşul întregului imobil. 
(Baudry et Wahl, Louage. [, No. 874; A- 
lexandresco, LX. p. 150). 

41. Intre locatari când preţul constă în 
o sumă de bani, se divide între dânşii. (Bau- 
dry et Wahl, Louage, I, No. 876). : 

42. In cazul când imobilul închiriat a 
fost vândut şi noul proprietar nu încuno- 
ştiințează pe locatar, plata făcută de el ve- 
chiului proprietar este valabilă. (Dalloz, 
Rep., Louage, No. 314). 

43. In caz de faliment al locatorului, 
lata se va face în mâinile sindicului fa- 
imentului. (Dalloz. Rp., Louage, No. 310; 
Alexandresco, IX, No. 151). 

44. Plata preţului se va face după cum 
sa prevăzut în contract, adică fie în bani. 
fie în producte, fie în orice alt lucru 
după cum sa convenit între părți. nepu- 
tându-se [ace altfel. (Dalloz, Râ6p., Louage, 
No. 312: Suppl. Louage, No. 189). 

45. Plata prețului va trebui să se facă 
la termenele statornicite prin contractul de 
locațiune. (Dalloz, Râp.. Louage, No. 317, 
614: Alexandresco. IX, p. 149). 

46. În cazul când nu s'a prevăzut în 
contractul de locaţiune termenul de plată, 
plata se va face la epocile determinate de 
natura lucrului închiriat sau de obiceiul 
locului. (Pothier, Louage; LV, No. 135; Du- 
vergier: Louage. III, No. 465; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 367, nota 12, p. 485; 
Dalloz, Rep., Louage, No. 317, 614; Lau- 

- rent, XĂV, No. 236: Baudry et Wahl, Lou- 
age, Î. No. 850, 855; Guillouard, Louage, 
1, No. 215; Planiol, II, No. 1693; Alexan- 
dresco. LX, p, 149). 

47. Oricare ar fi ziua când trebueşte să 
se facă plata, ea se va putea face toată 
ziua şi deci în lipsa unui obiceiu contrar, 
ea se va putea face până la orele 24 noap- 
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tea. (Baudry et Wahl, Louage, I, No. 855; 

Alexandresco, IX, p. 149). , 

48. Dacă termenul de plată se împlinește 

în o zi de sărbătoare legală, plata nu se 

poate face a doua zi după termen. (A- 

lexandresco. LX, p. 149). , LL 

49. Plata preţului locaţiunii va trebui să 

se facă, potrivit principiilor generale pre- 

văzute de art. 1247 c. civ. în. (1104 c, civ. 

rom), în lipsă de stipulaţiune specială, la 

domiciliul locaiarului. (Duvergier, Louage- 

TUI, No. 467; Dalloz, Rep., Louage, No. 319; 

Suppl., Louage, No. 186; Laurent. XXV, 

No. 257; Baudry et Wahl. Louage, [, No. 

861; Guillouard, Louage. [, No. 218, 219; 

Planiol. II. No. 1695; Alexandresco, IX. 

p. 152). , 

50. In cazul când după încheierea con- 

tractului locatarul şi-a schimbat domici- 

liul, plata preţului se va face la domici- 
liul său actual. (Dalloz, Reâp., Suppl., Lou- 

age, No. 186: Baudry et Wahl,. Louage, 

No. 86i: Guillouard; Louage; Î, No. 219). 

5]. Se va putea stipula în contractul 

de locațiune. potrivit dispozitiilor ari. 1247 

ec. civ. fr. (1104 ce. civ. rom.) că plata 

preţului locajiunii se va face la domiciliul 

locatorului sau în orice alt loc. (Dalloz, . 

Rp., Louage, No. 319; Suppl. Louage, No. 

186; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 862; 

Planiol, II, No. 1695; Alexandresco, LX, p. 
152), 

59. In cazul când după încheierea con- 

tractului locatorul îşi schimbă domiciliul, el 

va trebui să indice o persoană la vechiul său 

domiciliu care să primească plata, deoarece - 

locatarul nu poate fi obligat să plătească la 

noul domiciliu al locatorului, afară de con- 

venție contrară. (Dalloz, R6p„ Louage, No. 
520; Suppl., Louage, No. 186; Laurent XXV, 

No. 238: Baudry ei Wahl, Louage. [, No. 

862; Guillouard, Louage, Î. No. 220; A- 
lexandresco, IX, p. 153). , 

53. De asemenea aceeași soluțiune îşi va 

găsi aplicaţiunea când locatorul înstrăinea- 
ză lucrul închiriat. (Dalloz, Rep., Louage, 
No. 320). , 

54. Dovada plăţii preţului locaţiunii se 
va face conform regulelor generale de 
drept. (Dalloz. R€p., Suppl. Louage, No. 
190; Alexandresco, IX, p. 155, 154, 155). 

55. Prezentarea unor chitanțe de plată 
a unor termene, nu constitue o prezump- 

țiune juris et de jure a plăţii termenelor 
anterioare. (Dalloz. Râp., Louage, No. 536; 
Baudey et Wahl, Louage. L, No. 869; Gu- 
illouard, Louage, [, No. 225). 

56. In regulă generală însă, chitanţele 
date fără rezervă fac să se presupue plata 
termenelor anterioare. (Dalloz, R€p.. Low- 

age, No, 526; Laurent, XXV, No. 29%; Bau- 

dry et Wahl, Louage, I, No. 868). 
57. Chitanţa de plata chiriei unui an, 

constitue de alifel, un început de dovadă 
scrisă de plata anilor anteriori. (Baudry et 
Wahl. Louage, I, No. 868; Guillouard, Lou- 
age, ÎI, No. 226; Atexandresco, IX, p. 155; 
Contra: Laurent, XXV, No. 239). 

58. Plătile de chirii făcute fără antici- 
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paţie, sunt opozabile creditorilor chirogra- fari şi ipolecari ai locatorului, precum şi terţilor, chiar dacă nu au dobândit data certă, deoarece dispoziţiile art. 1522 urm., e. civ. fr. (1176 urm. c. clv. r0m.) nu-şi ăsese aplicaţiunea în acest caz, (Dalloz, Rep. Louage, No. 325 
59, Plăţile de chirii făcute cu anticipa- ție sunt opozabile creditorilor Chirogralari ai locatorului, afară de cazurile de fraudă. chiar dacă chitanţele nu au dobândit dată certă. (Dalloz, Rp, Louage, No. 321; Bau dry et Wabl, Louage, [, No. 866; Guillouard, Louage, 1, No. 216; Alexandresco, IX. p. 154). 
60. Această soluțiune îşi găseşte apli- cajiunea indiferent dacă plăţile au osti făcute în executarea unei clauze din con- tract sau în afară de o asemenea clauză, (Dalloz, Rp. Louage, No. 321). 61. Orice act sau hotărire care constată 

2. Prin terţi aci, nu se înţeleg decât 

înainte de transcrierea chitanţei sau hotă- sion, .I, No. 514; Baudry et uage, I, No. 866; Alexandresco, IX, p. 153, 154). 
3. Chitanţele auticipate pe mai puţin 

] 
l, Louage, IL. No. 864; Baudry et Loynes,. Privilăges et hypoth&ques, II], No. 2030, 2051; Gu- illouard, Louage, III, No. 1609; Alexan- dresco, IX, p. 154, nota 1). 64. Locatarul poate refuza plata chiriei 

IV, $ 366, p. 474; Dalloz, R&p,, Suppl., Lou- age, No. 184; Guillouard, Louage, |, No. 101, 145, 222). 
65. In cazul când locatarul are drept la 0 scădere din preț în baza art, 1722, 1794 și 1726 c. civ. fr, (1425, 1495 şi 1427 e, civ. ron.) el va putea cere să se suspende plata preţului chiriei până ce se va fi determi- nat indemnitatea sau scăderea preţului. Dalloz, R6p. Louage, No. 330), 66. „Obligaţia locatarului de a plăti pre- țul chiriei este corelativă obligaţiei locato- rului de a preda lucrul închiriat la terme- 

tractante, (Huc, X, No. 290; Baudry et Wabl, Louage, I,.No. 303, 309, 310), + De asemenea, obligaţia locatarului de a plăti Preţul chiriei este corelativă obli- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul oivi] 

gației locatorului de a face ca locatarul să se bucure de o folosinţă liniştită a lucrului închiriat. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 188; Guillouard, ouage, I, No. 222). 68. Locatarul, după o părere, va putea refuza plata chiriei dacă locatorul nu va face reparaţiile necesare ale lucrului închi- riat. (Duvergier, Louage, II, No. 480; Tro- plong, Louage, 1. No. 551; Aubry et Rau. ed. 4-a. IV, ş 566, p. 474; Dalloz. Rep. Suppl., Louage, No. 188: Huc, X, No, 29. Guillouard, Pouage. I. No. 101, 222; tra: Baudry et Wall, Louage, 1, No. 328). . După altă părere, tribunalele vor a- Precia în acest caz, după împrejurările cauzei. (Dalloz, Rep. Suppl,. Louage, No. 188). 
70. Locaiaru] trebueşie să plătească pre- jul chiriei pentru toată durata contractului sau până la pierderea Iuerului. (Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 206). + Locatarul nu poate, înainte de expi- rarea contractului, să opue locatorului com. pensația ratelor de chirie scăzute, cu chel- tuelile făcute de el cu lucrul închiriat, 

a expirarea contractului. 
, No. 242; Baudry et Wanl, Louage, I, No. 664; Guillouard. Louage, [, No, 222). 72. Plata chiriilor sau arenzilor se pre- scrie prin trecere de cinci ani, dela data exigibilităţii fiecărei rate. (Dalloz. Rep, Prescription, No. 1064 urm.; Suppl, Pre- scription. No. 614 urm: Baudry et Wahi, race, I, No. ss; Alexandresco, IX, p. 55 - 

73. In cazul când locataru] nu plăteşte prețul chiriei, locatorul are dreptul să cea- ră rezilierea contractului Şi isgonirea loca- tarului. (Dalloz, > uage, No. uppl., Louage, No. 194; Baudry et Wabl, Louage, 1, 0. 880; Guillouard, uage, I, No. 223; Planiol, II, No. 1706; Alexandresco, TĂ, p. 156). 
74. Chiar dacă sar fi prevăzut în con- tractul de locaţiune că neplata preţului ocatiunii nu ar atrage rezilierea contrac- tului, locatorul va putea cere rezilierea în caz de neplată, deoarece această clauză este contrară esenței contractului de loca- țiune. (Dalloz, Rep. Louage, No. 332). 75. Creditorii locatorului nu pot cere re- 

drepturi e debitorului lor (Duvergier Lou. age, III, No. 558; roplong, Louage, T, No. 458; : alloz, €&p uage, No. 551), , In 

ouage. No, 354; lexandresco, TX, p. 156) 7 7. In acest caz, tribunaleje poi, după 
împrejurări, să acorde locatarului un ter- « » Louage, |, No. 880; Gu- 
illouard, Louage, I, N. 225; Alexandresco,
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78, Cheltuelile contractului de locaţiune, 
prin analogie cu dispoziţiunile art. 1595 c. 
civ. fr. (1305 ce. civ. rom.) dela materia vân- 
zării, sunt în sarcina locatarului. (Dalloz, 
Rep. Suppl., Louage, No. 196; Laurent, 
XXV, No. 244; Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No. 692; Guillouard, Louage, IL, No. 229; 
Alexandresco, IX, p. 128). 

79. In lipsă de clauză contrară în con- 
tractul de locaţiune, impozitul funciar va 
îi în sarcina locatarului, (Dalloz, Rp. 
Louage, No. 548; Suppl., Louage, No. 207; 
Baudry ei Wahl, Louage, I, No. 886; Pla- 
niol, II, No. 1695). 

80. In cazul când locatarul a construit 
pe terenul închiriat o clădire, care la expi- 
rarea contractului trebueşte să rămână lo- 
catorului fără nicio despăgubire, după o 
părere, în afară de clauza contrară, impo- 
zitul funciar aferent acestei clădiri va fi 
în sarcina locatarului. (Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 887). . 

81. După altă părere, în acest caz, afară 
de clauză contrară, impozitul este în sar- 
cina locatorului. (Guillouard, Louage, , 
234, 297, 298). 

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Faptul că întrun contract de loca- 
iune, se arată în mod vag că chiriile se 
vor plăti cu o lună înainte de împlinirea 
semestrului, nu înseamnă că prin aceaslă 
simplă indicaţiune, părțile au precizat ter- 
menele de plată, cari în consecinţă au a fi 
calculate după epocile stabilite de obiceiul 
locului şi anume: Sf. Gheorghe şi Sf. Du- 
mitru. (C, Apel Bucureşti s. IV, 291 din 
21 Tulie 1924, Dreptul 28/1925). 

2, Coindivizarul, care ocupă singur imo- 
bilul comun, în virtutea unui contract de 
închiriere, încheiat cu proprietarul imobi- 
lului înainte de a deveni şi el coproprietar, 
nu poate să fie evacuat din imobil pentru 
neplata de chirie de către ceilalți copro- 
prietari, deoarece calitatea sa de copro- 
prietar îi atribue un drept egal cu al ace- 
stora de a se servi de lucrul comun. (C. 
Apel Bucureşti s. IV, 50 din 28 Ianuarie 
1925, Dreptul 57/1925). 

3. Chestiunea de a se şti dacă un imobil 
a fost destinat pentru locuinţă, iar apoi a 
fos transformat prin faptul proprietarului 
său, în scopul de a fi afectat altei destina- 
țiuni, poate fi rezolvată de instanța de 
fond pe temeiul probelor de fapt pe cari 
le interpretă fără a le denatura, şi fără ca 
sub acest raport decizia atacată să fie sus- 
ceptibilă de gontrol. în Casaţie. (Cas. 1, 
complet chirii, 23. Februarie 19%, . 
Săpt. 14/1925). arie 1935, Pand 

4. Deşi este adevărat că chiria este un 
fruct. civil, care devine exigibil zi cu zi, 
cu toaie acestea, dacă dânsa a fost plătită 
pe un an întreg vechiului proprietar, care 
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era în drept s'o primească la epoca plăţii, 

plata este opozabilă noului achizitor şi nu 
se poate ordona evacuarea pentru acest 

fapt. (Cas. I, compl. chirii, 886 din 2 Apri- 
lie 1925, Pand. Săpt. 25/1925). 

5, Conform principiului „actori incum- 

bit probatio“ principiul consacrat în ari. 
1169, cod. civ., cel ce face o propunere îna- 

intea, judecății irebue să o dovedească, deci, 
câtă vreme reclamantul nu dovedeşte că 

chiriaşul său nu şi-a îndeplinit obligaţiu- 
nea prevăzută în art. 1429 cod. civ., de a 
se tălosi de imobilul închiriat ca un bun 
proprietar, nefăcând! nicio reparaţiune imo- 

bilului, nu poate cere evacuarea locataru- 

lui său, cu atât mai mult cu cât din pro- 

cesul verbal al cercetării locale efectuată, 

rezultă că imobilul este în asemenea situa- 
țiune că n'are nevoie de reparaţiuni. (Jud. 

Ocol mixt Bazargic, 375 din 21 Dec. 1925, 
Jur. Gen. 1926 No. 546). 

6. In fapt: Contract de închiriere înce- 

pând dela 8 Noemvrie 1920 şi în care se 
arată că chiria se va plăti la începutul 
fiecărei luni. , ! 

Instanţa de fond a considerat ca. fiind 
plătită în termen chiria achitată pe ziua de 
9 ale lunii în discuţiune. Soluţia a fost 

confirmată de Inalta Curte. 
In drept: Intru cât prin contract nu se 

precizează ziua când treDuia plătită chiria 
„şi se indică numai că plata se va face la 
începutul lunii, Tribunalul a fost în drept 
să interpreteze contractul şi să decidă că 
plăţile făcute în primele 4 zile ale lunii 
sunt făcute Ia începutul lunii fără ca prin 

aceasta să se denatureze contractul de în- 
chiriere, şi în consecinţă fără a viola legea, 
bine a respins acțiunea recurentului. (Cas. Î, 
complet chirii, dec. 1045 din 9 Februarie 
1926, Jur. Gen. 1926 No. 1263). 

7. Odată ce se constată că suma de 
46295 lei a fost depusă cu titlu de chirie, 
ea nu putea fi liberată şi ridicată decât 
tot în acest mod, neputându-se schimba 
caracterul, şi destinaţiunea sumei depuse, 
numai prin voința unilaterală a proprie- 
tarului şi fără consimțimântul părţii care 
a depuss-o.. 

Această sumă depusă cu scopul şi în 
condiţiunile de a servi numai la acoperirea 
chiriei nu putea fi întrebuințată pentru în- 
destularea altor pretenţiuni ce ar fi avut 
proprietarul cu titlu de daune. . 

Prin urmare în speţă, de îndată ce pro- 

prictarul a ridicai rgcepisa şi a încasat chi- 

ria, prin acest fapt dânsul a primit oferta 

chiriașului, iar rezerva ce şi-a făcut-o tre- 

bue privită ca inoperantă şi neopozabilă 

chiriaşului nefiind: făcută în prezența ori 

măcar. cu ştirea acestuia, spre a, se putea 

presupune o acceptare ori o achiesare din 

partea lui, de a atribui un caracter de des- 
dăunare sumei depuse. :Aşa dar excepțiu- 
nea invocată de pârită este întemeiată. 

Dar acțiunea este nîntemeiată şi în fond 
fiindcă reclamantul—apelantul de azi—n'a 
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Art. 1430 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civi] 
dovedit daunele pretinse, întru cât capaci- civ. 451 din 8 Martie 20 ogarier Jud. 34 
tatea magaziei nu a fost stabilită — că el din 1926, Bul. C. Ape j fă 1039 
nu a administrat nicio probă în valorifica- 8. A se vedea: art. 1420, nota 4; art, , 
rea acestor daune. (C.A, Constanţa, deciz. nota 5) 

Art. 1430. — Dacă locatarul uză de lucrul închiriat sau arendat în altfel de cum se arată în contract, sau în un mod din care ar putea să rezulte o vătămare pentru locator, acesta, după împrejurări, poate cere desființarea contractului. (Civ. 1020, 1021, 1429, 1439, 1453, 1455; L. Timbr. 21, $ 1-b; Legea asupra drept. propriet. (Mon. of. 324/903), Art. 1; Civ. Fr. 1729). Tezi. fr. Art. 1729. — Si le preneur emploie la chose louce î un autre 
usage que celui auquel elle a ât6 destine, ou dont il puisse resulter un dom- 
mage pour le bailleur, celui-ei peut, suivant les circonstances, faire r6silier le bail, 

Bibliografie (continuare). BUZDUGAN YV. Ga., Discurs, Dreptul 3/1927, Curier Jud. 3/ 1927; GEURGEAN N,, Studii Juridice, vol. |, ,, Pactul Comisoriu și oferta reală ae Plată“. p. 9; 
OPRESCU VICTOR, Nojă sub Cas. [[, 520 din 10 luaie 1925, Pand. Rom. 19.6, |, &, 

Doctrină, 
cum ar fi o cercetare locală şi audiere de martori, nu se slabileşte că degradările pro- 

1, Locatorul, după o părere, poate cere vin din faptul şi culpa chiriaşului. ci sunţ 

rezilierea contractului de locaţiune nu nu. atribuite uzajului şi vechimei. de care chi- 

mai în cazul când locatarul a schimbat riaşul nu este vinovat şi nici răspunzător, 
destinaţia lucrului, ci şi în cazul când  degradările constatate nu pot conduce la 

eşi nu a schimbat destinaţia lucrului, rezilierea contractului de locaţiune şi la 
însă uzează de el întrun chip păgubitor. evacuarea imobilului de către locatar. Po. 

(Dalloz, Rp. Louage, No, 270; Suppl.,  trivit dispozițiunilor art. 1451 c. civil, chi- 

Ouage, No. 161; Laurent XXV, No. 265;  riaşul nu este răspunzător de deteriorarea 
uc, X, No. 311; audry et Wabl, Louage, lucrului închiriat, provenită din cauza ve- 

I, No. 773; Guillouard, Louage, I, No. 200,  chimii sau uzajului, Potriviţ dispoziţiuni- 

201; Alexandresco, IX, p. 13, 139, 141), lor art. 1429 c. civil, arendaşul are între 

+ După a doua părere, locatorul nu îndatoririle sale principale, pe lângă accea 

poate cere rezilierea contractului decât de a nu schimba desti 
dacă locatarul schimbă destinaţia lucrului dai şi pe aceca de a 
închiriat şi această schimbare aduce un arendat ca un bun proprietar, 

prejudiciu, (Durauton, XVII, No. 74; Du- dispozitiile art, 1450 şi 1459 e. ci | 

vergier, Louage, LII, No. 40; Dalloz, Rp. că sancţiunea neîndeplinirii; 
ouage, No. 269). 

toriri, p . Pă a treia părere, locatorul va pu- desfiinţarea contractului. D 
tea cere rezilierea contractului atât în ca. întrebuințată de legiuitor 
zul când locatarul schimbă destinația lu_ poate cere după împrejurări 

unalele nu sunt obligate să admită ce. rendare după împrejurările ce 
rerea de rezilierea contractului de locaţiune, vitatea faptului impuiabil are 
ci pot ordona numai să se restabilească hu- încât dacă lucrul arendat ar f 
crul închiriat în starea de mai înainte.  loare mare şi dacă degradare 
(Dalloz, R&p., Louage: No. 281; Suppl, proprietarului un prejudiciu neînsemnat 

Louage, No. 170; Huc, X, No. 511; Baudry care nu ar fi ă i 

et Wahl, Louage, I, "No. 744. 775; Gu. Suranţa lucrului, arendat 's 
illouard, Louage, 1, No. 205, 205; II, No. foarte uşor i 
526 urm.). 

ârşi 3, Faptul chiriaşului de a degrada imo- rea de rezili 
bilul închiriaţ poate constitui pentru pro- căci s'ar impun 
Prietar un motiv de reziliere a contractu_ prea mare şi în q 
lui de locaţiune şi de evacuare a chiria. faptulue comis. Dreptul de a aprecia în 

şului. Când însă din probele administraţe. mod Suveran, dacă chiriașul prin o folo- 
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sintă abuzivă și prin cauze imputabile lui, 
a adus în aşa stare de degradare imobilui 
încât să nu mai poată servi la destinaţia 
determinată prin contract. aparține instan- 
ței de fond. (Aubry et Rau, ed. 5-a, V, $ 
367, text şi notele 4, 8, 9; Laurent, ed. 4-a, 
XXV, No. 255, 259, 264, 265, 268; Baudry 
et Wabhl, ed. 5-a, Contract de Louage, |, 
No. 758 şi urm., 774 şi urm.; Dalloz, Rep, 
Louage, No. 277, 279, 281, 289, 290, 500. 
301;  Dalloz, Rep. Supplem., 'Louage, 
No. 169, 170, 178; Alexandresco. IX, pag. 
136 text şi nota 3; pag. 137, 158 şi urm, 
140, 141; N. Jac. Constantinescu, Asupra 
contractului de locațiune, ed. 2-a, p. 135, 
132, No. 10; N. Georgean, Studii Juridice, 
IL, p. 105, 106). 

6. In cazul când locatarul aduce degra- 
dări lucrului închiriat, proprietarul are 
dreptul să ceară rezilierea contractului 
chiar în cursul executării lui, fără a i se 
putea opune că cererea sa este prematură 
şi trebueşte făcută la expirarea contractu- 
Jui când locatarul este obligat a preda lu- 
crul închiriat în starea în care l-a primit, 
deoarece la expirarea contractului nu se 
mai poate concepe o cerere de reziliere sau 
de execuiare de obligaţiuni contractuale 
şi cererea de reziliere a proprietarului în 
cursul executării contractului de locaţiune 
are de scop conservarea lucrului închiriat 
şi constitue exercițiul unui drept născut şi 
actual şi care decurge din dispoziţiunile 
art. 1020, 1021, 1429 şi 1430 din codul civil, 
(N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 108). 

7. A se vedea: art. 1429 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă,. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Dacă părțile au convenit printr'unul 
şi acelaşi act, atât arendarea moşiei cât şi 
vânzarea spre tăiere a pădurii, de pe ace- 
iaşi moșie, operaţiuni juridice distincte una 
de alta, împrejurarea că sunt constatate 
printrun singur număr de autentificare, 
nu este suficientă şi de natură a aduce con- 
cluzia că părțile au înţeles să încheie un 
singur contraci, astfel că rezilierea contrac. 
tului de arendare a moşiei, nu poate atrage 
și rezilierea contractului de vânzare de 

DESPRE CONTRACTUI, DE LOCAȚIUNE 

x 

Art. 1431 

pădure. (C. Apel Bucureşti s. IV, 224 din 
11 Iulie 1924, Dreptul 40/1995). 

2. Pactul comisoriu nu operează decât 
când instanţa de judecată consiată că cel 
obligal a fost în culpă; iar schimbarea de 
destinaţie a imobilului închiriat constitue 
o cauză de reziliere ce nu poate fi judecată 
decâi pe cale de acţiune piincipală, iar 
nu pe calea sumară a contestaţiei făcută 
de locatar spre a se apăra contra evacu- 
ării sale, ordonată pe baza învestirii cu 
formula executorie a contractului. (Cas. II, 
328, din 10 Iunie 1925, Pand. Rom. 1926, 
I, S7, Jur. Rom. 16/1925). , , 

3. a) In privinţa incidentului de inadmi- 
sibilitatea acţiunii ca prematură. 

Deşi prin contractul dintre părţi se pre- 
vede că imobilul se va preda în bună stare 
la expirarea locaţiunii, proprietarul nece- 
dând decât dreptul său de a se uza de 
imobil ca un bun proprietar, el este în 
drept a veghia în timpul: contractului ca 
locaiarul să nu abuzeze de imobilul său, 
sau să nu-i dee o altă destinaţie decât cea 
prevăzută în contract, în care caz poirivit 
art. 1450 codul civ. dânsul are la îndemână 
acţiunea în reziliere, fără a aştepta ca 
răspunderea locatarului să se stabilească 
conform ari, 1454 codul civil la expirarea 
contraciului; 

b) Cerându-se de proprietar rezilierea 
contractului de locaţiune pe motiv că imo- 
bilul a fost adus în stare de degradare 
complectă prin modul de folosinţă al chi- 
riaşului, trebueşte stabilit pentru succesul 
acțiunii că degradările sunt în sarcina chi- 
riașului şi că sunt de o gravitate deosebită, 

Pentru ca degradările şi deci reparaţiile 
să fie în sarcina chiriaşului ele trebuese să 
fie sau din cele locative prev. de art. 1447 
codul civil pentru cari există o prezumție 
legală în defavoarea chiriaşului sau să fie 
imputabile chiriaşului în orice mod, 

Intru cât degradărle ce cad în sarcina lo- 
catarului sunt de minimă importan'ă (zu- 
grăveala, soba stricată, geam spart) iar de 
celelalte chiriașul nu poate fi făcut respon- 
sabil (tabla de pe acoperiş stricată, burlane=- 
le defectate, cărămida din pod pe un metru 
patrat deplasată) condiţiile necesare să 
conducă la rezilierea contractului nu sunt 
îndeplinite. (Trib. Buzău s. 1], 355 din 28 
Sepi. 1925, Jur. Gen. 1925 No. 2030). 

Art. 1431. — Locatarul trebue să restitue lucrul în starea 
în -care l-a primit conform inventarului, dacă s'a fost făcut un 
asemenea între dânsul şi locator; nu este răspunzător de pierderea 
sau deteriorarea provenită din cauza vechimii sau a unei forțe 
majore. (Civ. 494, 1083, 1429, 1432 urm., 1434, 1448: Civ. Er. 
1730). 

Tezt. fr. Art. 1730. — Sil a 6t6 fait un 6tat des lienx entre le hbailleur 
et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il la regue, suivant cet 
&tat, except€ ce qui a ptri ou a 616 d&prad, par vetust6 ou foree majeure. 

45003 — Codul civil adnotat. — IX. —6 — 31 —
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Art, 1431 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Grindină 5. ltueli 9-11, Cheltueli Imobile 1, 14. Cheltueli necesare 13, 14. 
Cheltueli utile 15—17. Inventar 6—12. 
Cheltueli voluptuare 15, Locaţiune 1 urm. 

16, 17. Lucruri mobile 1, 14, 
Construcţii 18—20, Plantaţii 18—20, 
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Doctrină 

]. Dispoziţiunile art. 1750, 17514 şi 1752 
c. civ. fr. (1454, 1432 şi 1454 c. civ. fr.) 
îşi găsesc aplicațiunea atât la „locaţiunea 
lucrurilor mobile cât şi la locaţiunea imo- 
bilelor. (Duvergier, Louage, IV, No. 244; 
Troplong, Louage, Î, No. 297; Dalloz, Rep. 
Louage, No, 873: Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No. 971; Guillouard, Louage, II, No. 679). 

2. Potrivit  dispoziţunilor art, 1730 
codul civil francez (1451 codul. civ. rom.) 
locatarul  irebuește să  restitue lucrul 
închiriat în bună stare sau „cel puţin 
în aceeaşi stare în care l-a primit la intra- 
rea şa în folosința lui, aşa încât dacă lu- 
crul a fost degradat, el va trebui să repare degradările, afară de cazul când ele sar 
datori vechimii sau unei forțe majore, 
(Dalloz, Rep. Louage, No. 549; Suppl., Louage, No. 199; Alexandresco, IX, p. 161). 3. Vechimea se va constata din exami- area lucrului însăşi la expirarea contrae tului. (Baudry et Wahl, Louage, |, No. 950; Guillouard. Louage, I, No. 242; Alexan- dresco, IX, p. 161, nota 3). 

4. Vechimea este rezultatul unui uz pre- lungit şi locatarul nu poate fi răspunză- tor de faptul că a întrebuințat lucrul po- trivit destinaţiei sale. (Laurent, XXV, No. 270; Alexandresco, TX, p. 161. nota 3). 5. Ca forţă majoră se pot cita cazurile când acoperișul unei case închiriate s'a stiri. cat din cauza unei furtuni sau o zăpadă neobişnuită sau s'au spart geamurile din cauza grindinei sau de către un răufăcător etc. (Baudry et Wabl, Louage, 1, No. 930; Guillouard, Louage, I[ No. 107; II, No. 468; Alexandresco, IX, p. 161, nota 4), 
6, Inventarul lucrului închiriat este fă- cut în interesul locatarului şi trebueşte dre- sat în dublu exemplar. (Dalloz, R&p., Lou- age, No. 341), 
7. Locatarul poate constrânge pe locator să-i facă inventar, dacă el refuză. (Dalloz, Rep.. Suppl,, Louage, No. 200; Huc, X, No. 512; Baudry et Wahl, Louage, ÎI, No. 259; Guillouard, Louage, ], No. 239). 
8. Locatarul va putea cere oricând să se facă inventar, deoarece legea nu fixează un termen. (Huc, X, No. 512; Baudry et Wabl, Louage, 1, No. 261), 
9. In cazul când inventarul este făcut e comun acord, cheltuielele facerii lui suni, după o părere, în sarcina acelei părti. care cere facerea lui, (Baudry et Wall, Louage, I, No. 262). Ia ' ” "10. După a doua părere, aceste cheltu- 
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ieli sunt în sarcina locatarilor ca şi cele ale contractului. (Dalloz, Rcp.» Louage, No. 
541). 

1]. După a treia părere, aceste cheltu- ieli vor fi în sarcina ambilor părți pe ju- 
mătate, (Guillouard, Louage, |, No. 241). 2, Potrivit dispoziţiunilor art. 1730 e. civ. în. (1451 ce. civ. Tom.) dacă s'a făcut un inventar, locatarul va trebui să resli- tue lucrul la expirarea contractului, con. form inventarului. (Dalloz, Rep., Louare, No. 540; Suppl., No. 199; Laurent, XXV, No. 269; Huc, SE No. 312; Baudry et Wahl. Louage, I, No. 920; Guillouard, Louage, I, No. 245; Alexandresco, IX, p. 161). 

13. Dacă în cursul locaţiunii. locatarul a făcut cheltuieli cu lucrări necesare la lucrul închiriat, locatorul este obligat să-i restitue: aceste cheltucli la expirarea con- tractului. (Duranton, XVII. No. 215; Tro. plong, Louage. I, No. 352; Dalloz, R&p, ouage, No. 557; Suppl., Louage. No. 518; Baudry ct Wahl. Louage. I, 
illouard, Louage. I, No. 296). 

14. Această soluţie are loc atât la locaţi- unea lucrurilor mobile cât şi a imobilelor. (Dalloz, Rep,, Louage, No. 880). 
15. In ceea ce priveşte cheltuielile fă- cute cu lucrări utile sau voluptoare. lo- catarul nu e obligat a le restitui, dacă nu a dat el dispoziţie să fie făcute. Insă, dacă locatorul nu voiește a le plăti, locata- rul are dreptul a le ridica. daci aceasta se poate, cu obligaţia a stabili lucrul în starea de mai înainte. (Dalloz, Rep. Louage, No. 558, 559. Suppl., Louage, No. 521; Baudry et Wanl. Louage, I, No. 613, 746: Alexandresco, LX, p. 167). 
16. Dacă aceste lucrări nu pot fi ridi- cate, cum ar fi tapetele. pictura plafoane- lor, ete.. după o părere, locatarul are drept a le distruge cu condiţiunea de a restabili lucrul în starea de mai înainte. (Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 524; Laurent, XĂV, No. 18: Baudry ea Waul, Louasge, I, No. 746). 

” 

o. 615; Gu- 

Louage, I, No. 555; 'Demolombe, 1, No. 689, 693; Dalloz, Rep. Louage, No. 561; Suppl., Louage, No. 524; Guillouard, 'Lou- age, I, No. 2%; Alexandresco, IX, p. 167). „În ceea ce priveşte plantațiile Şi con- strucțiile făcute de locatar, după o părere, el are dreptul a le ridica în timpul duratei contractului, însă dacă ele se găsesc în ființă la finele contractului, locatotul are dreptul său să ceară ridicarea lor sau le conserve, plătind prețul materialelor și munca. (De- mante et Colmet de Santerre, II, No. 592 bis II: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 565, p: 571; Dalioz, Rp. Suppl,, Louage, No. 519; Baudry et Wabl, Louage, I, No. 640, 655; Comp., Alexandresco, IĂ, p. 166, 167). 9. După altă . părere, locatarul nu le ma! poate ridica, chiar în cursul contrac- tului, deoarece aceste lucrări an devenit 
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odul civil 

proprietatea locatorului în virtutea drep- 
tului de accesiune, putând numai să le 
facă modificările pe care are dreptul să 
le facă asupra însăşi lucrului închiriat, 
(Dalloz, R€p., Louage, No. 560; Suppl, 
Louage, No. 519; Guillouard, Louage, |, 
„No. 296). E 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1432-1433 

20. După a treia părere, locatarul poate 
dispune de construcţiunile şi plantațiile 
făcute de el, atât în timpul cât şi la.expi- 
rarea contractului. (Duvergier, Louage, LII, 
No. 461; Dalloz, Rep. Suppl., Louase, No. 
519; Laurent, XĂV. No. 177 urm.; Huc, X, 
No. 307). 

Art. 1432. — In lipsă de inventar se presumă că locatarul 
a primit lucrul închiriat ori arendat, în starea în care locatorul 
era dator a-l trăda şi trebue să-l restitue în aceeași condiţiune, 
afară numai când ar putea proba contrariul. (Civ. 1421, 1431, 
1434, 1447 urm.; Civ. Fr. 1731). 

Tezt. fr. Art. 1731. — Sil n'a pas 6t6 fait d'etat des lieux, le preneur 
est pr6sum6 les avoir recus en bon 6tat de râparations locatives, et doit -les 
rendre tels, sauf la preuve contraire. 

Doctrină, 

2. Potrivit dispozițiunilor art. 1754 c. 
“civ, fn. (1452 c, civ. rom.), în lipsa de in- 
veniar se prezumă că locatarul a primit 
iucrul închiriat sau arendat în starea în 
«care locatorul era dator a-l preda, afară 
numai când ar putea proba contrariul. 
(Dalloz, Rep., Louage, No. 341; Alexan- 

--dresco, LX, p. 102), 
2. Prezumpţiunea din art. 1751 c. civ. 

fr. (1432 c. civ. rom.) are loc nu numai în 
privința reparațiilor locative, ci în pri- 
vința tuturor reparațiilor în general. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 
178 bis, III: Baudry et Wabhl, Louage, |], 

: No. 924; Guillouard, Louage, I, No. 244; 
Alexandresco, LX, p. 162, nota 1; Contra: 
Laurent, XXV, No. 272; Huc, X, No. 313). 

3. Potrivit dispozițiunilor art. 1731 c. 
Civ. În. (1452 ce. civ. rom.) prezumpțiunea: 
predării imobilului în bună stare poate fi 
combătută prin proba contrară. (Dalloz, 
Rep., Louage, No. 542; Suppl., Louage, No. 
201; Alexandresco, IX, p. 162). 

4. Proba contrară poate fi făcută prin 
«orice mijloc de dovadă, chiar prin mar- 

tori, până la orice valoare, deoarece este 
privitoare la un fapt material iar nu ju- 
ridic. (Duranton, XVII, No. 101; Troplong, 
Louage, Il, No. 540; Aubry ei Rau, ed. 
4-a, IV, $ 567, nota 57, p. 489; Dalloz, 
Rep., Louage, No, 542; Suppl.. Louage, 
No. 204: Laurent, XXV, No. 273; Huc, X. 
No. 514; Guillouard, Louage, ÎI, No. 245; 
Alexandresco, LX, p. 162; Contra: Delvin- 
court, III, p. 99, nota 6; Baudry ei Wahl, 
Louage, Î, No. 927). 

5. De asemenea, locatorul va putea do- 
vedi prin martori, când nu sa făcut inven- 
tar, că locatarul a primit oarecari obieete 
pe care nu le-a predat la expirarea con- 
tractului, precum și că a predat lucrul în 
bună stare, (Dalloz, Rep., Louage, No. 342: 
Baudry ei Wahl. Louage, [, No. 929 bis; 
Alexandresco, LX, p. 162). 

6. La expirarea contractului locatarul 
este obligat să predea lucrul închiriat sau 
arendat în starea în care l-a primit, fă- 
cându-i el însuşi reparaţiunile și nepu- 
tând fi obligat locatorul să le facă el 
în comptul locatarului. (Demante ei Col 
met de Santerre, VII, No. 178 bis, II; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 567, p. 489). 

Art. 14833. — Locatarul e dator a apăra lucrul închiriat contra 
MSurpaţiunilor. | 

Urmând usurpaţiune, este dator a înștiința pe locator în 
termenul ce s'ar fi pus spre cercetare. Călcând această datorie 
rămâne răspunzător de daune 
1429, 1434; Civ. Fr. 1768). 

şi spese. (Civ. 554, 1427, 1428, 

_4ă Teai. fr. Art. 17608. — Le ;preneur d'un bien rural est tenu, sous peine 
de tous dâpens, dommages et intârâts, 
qui peuvent &tre commises sur les fonds. 

d'avertir le propriâtaire des usurpations 

Cet avertissement doit &tre donn6 dans le meme dâlai que celui qui est 
z6gl6 en cas d'assignation suivant la distance des lieux. | 
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Art, 1434 

Doctrină 

1. Locatarul este obligat a înştiința pe 
locator de uzurpările comise asupra lu- 

crului închiriat sau arendat şi tot odată 

a apăra lucrul contra uzurpărilor, deoarece 

în calitatea sa de detentor el esie obligat 

a veghea la conservarea lucrului închiriat 

sau arendat. (Alexandresco, LX, p. 159). * 
2. Inştiinţarea este necesară deoarece lo- 

catorul un are de unde să cunoască uzur- 
pările, mai ales dacă domiciliază departe 
de imobilul închiriat sau arendat. (Alexan- 
dresco, LX, p. 159). 

3. Art. 1768 c. civ. fr. (1435 al. 2 c. civ. 
rom.) trebueşie pus în legătură cu art. 1726 
şi 1727 e. civ. fr, (1427 şi 1428 c. civ, rom.) 
cu care are o mare analogie. (Dalloz. Râp.. - 
Louage. No. 265). 

4, Prin cuvântul: „uzurpaţiuni“ întrebu- 
ințat în art, 1768 c. civ. fr. (1455 al. 2 
ce. civ. rom.) se înțeleg nu numai uzurpa- 
țiunile propriu zise, ci orice cazuri asemă- 
nătoare, orice atingere la proprietatea şi 
posesiunea lucrului închiriat sau arendat. 
(Troplong, Louage, II, No. 689. 690; Mar- 
cade Art. 1766 urm. No. 1; Mourlon, III. No. 
787; Dalloz, Râp., Louage, No. 265; Lau- 
rent, XXV, No. 444; Huc, X, No. 566; Bau- 
dry et Wahl, Louage [, No. 54; Gu- 
ilouard,  Louage, Il, No. 53; Alexan- 
dresco, IX, p. 159). Ă 

5. Dispoziţiunile art. 1768 c. civ. fr. (1433 
al. 2 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai la uzurpaţiuni, ci şi la orice tur- 
burare de drept, cum ar fi o notificare fă- 
cută locatarului de către un terţ. prin care 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

retenţiuni de natură a 

aduce atingerea drepturilor proprietarului. 
(Laurent, XXV, No. 444: Iluc, X, No. 3%, 
365: Baudry et Wabl, Luuage. [. No. 54; 
Guillouard; Louage, II. No. 322). 

6. Locatarul poate înştiinţa pe locator 
în orice mod, verbal, prin scris sau prin 
notificare prin corpul de portărei, deoarece 
art, 1768 c. civ. în. (1452 al 2 c. civ. rom.) 
nu prevede o formă anumită. (Troplong, 
Louage, Il. No. 695; Dalloz, R6p., Louage, 
No. 265; Iuc. X, No. 365; Baudry ct Wahl, 
Louage, |. No. 54: Guillouard, Louage, 
UI, No. 563: Alexandresco. LX, p. 159, 160). 

7. Art. 1453 e, civ. rom. prevede că în- 
ştiintarea trebueşte să se facă în termenul 
ce s'ar (i pus spre cercetarea acţiunii îer- 
tului. dacă bine înţeles, turburarea lui sa 
manifestat printr'o acţiune în justiţie. Dacă 
turburarea constă în o luare în stăpânire 
a lucrului, înştiințarea va ircbui să se facă 

şi-ar manifesta 

- de urgenţă pentru ca locatorul să nu piardă 
acțiunea posesorie contra  uzurpatorului. 
(Alexandresco, IX, p. 159). 

8. In cazul când locatarul nu înştiinfează 
pe locator, în termenul prevăzut de lege, 
el va trebui să-l despăgubească de preju- 

- diciul cauzat prin lipsa de înştiinţare. (Dal 
loz, Râp.. Suppl.. Louage, No. 59%; Gu- 
illouard. Louage, II. No. 554; Planiol, [II], 
No. 1702; Alexandresco, LX. p. 160). 
"9. Dacă locatorul cunoşiea turburarea 

şi deci era în măsură s'o combată, loca- 
tarul nu trebueşie să-l mai  înştiinţeze, 
(Baudry et Wabhl. Louage, I, No. 54; Gu- 
illouard. Louage, I. No. 167). | 

Art. 1434. — Locatarul este răspunzător de stricăciunile şi 
pierderile întâmplate în cursul folosinţei sale, 
că au urmat fără culpa sa. 

___ Asemenea este răspunzător 
căşunate de persoanele familiei 
1000, 1080, 1156, 1429, 1431, 
Fr. 1732, 1735). 

Tezi. fr. Art. 1732. — 1 16 
vent pendant sa jouissance, 4 m 

"sa faute, 

întru cât nu probă 

și de stricăciunile şi pierderile 
sale sau de sub-locatar. (Civ. 

1432, 1434, 1447, 1448, 1624; Civ. 

pond des degradations ou des pertes qui arri- 
oins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans 

Text fr. Art. 1735. — Le preneur est tenu des degradations et des pertes qui arrivent par le fait des pe rsonnes de sa maison ou de ses sous-locataires 
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Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art, 1732 c, civ. 

fr. (1454 al. îi c. civ. rom.) locatarul este 

răspunzător de siricăciunile şi pierderile 

întâmplate în timpul folosinţii sale, dacă 
nu dovedeşte că ele sau produs fără culpa 

sa. El este presupus în culpă și deci el 

trebueşte să dovedească contrariul. (Dal- 

loz, Re&p., Louage, No. 289; Alexandresco, 
LX, p. 162, 163). 

9, Proba este în sarcina locatarului nu- 
mai atunci când degradările au avut loc 
în timpul folosinții sale. (Dalloz, Rep. Lou- 
age, No. 291). , 

3. Răspunderea pentru degradările sau 
pierderile suferite în timpul folosinţei loca- 
tarului încetează, dacă el dovedeşte că au 
armat fără culpa sa. (Demante et Colmet 
de Santerre, VII, No. 178 bis. III: Dalloz, 
R€p., Louage, No. 289; Laurent. XXV, No. 
274; Huc. X, No. 314: Baudry et Wabhl, 
Louage. I, No. 916; Guillouard, Louage, 
|, No. 257; Planiol, Il. No. 1695). 

4. In ceea ce priveşte reparaţiunile lo- 
cative, locatarul nu poate fi apărat de ră- 
spundere, dovedind că au provenit dintr'un 
uz normal al lucrului, deoarece poirivit 
legii, aceste reparaţiuni cad în sarcina sa. - 
(Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 
178 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
507, text şi nota 35, p. 498). 

5. Cu toate acestea, locatarul nu poate 
fi obligat să refacă din nou, când cu toate 
că a întrebuințat în mod convenabil lucrul. 
[ără a abuza de folosință, degradările au 
rovenit dintrun uz normal şi legitim al 
ucrului sau din vechime. (Dalloz, Rep., 
Louage, No. 289: Supvl., Louage, No. 19; 
Laurent, XXV, No. 270;-Huc, X, No. 512; 
Baudry et Wabl, Louage, I, No. 930: Gu- 
illouard. Louage, I, No. 242). 
_6, Din art. 1752 e. civ. fr. (1454 al. i c. 

civ. rom.) rezultă că locatarul nu este ră- 
spunzător de degradările provenite dintr'un 
caz foituii sau forță majoră. (Dalloz, Rep., 
Louage, No. 289, 290: Supp.. Louage, No. 
199; Alexandreseo, IX, p. 164). 

7, Întră în cazurile de foriă majoră de- 
gradările comise de terţi, din răzbunarea 
contra locatarului. (Duvergier, Louage, ITI, 
No. 458; Dalloz, Râp., Louage, No. 290; 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 930; Gu- 
illouard, Louage,. I[, No. 242). 

8. Dacă însă cazul fortuit a fost pre- 
cedat de culpa locatarului, fără care acest 
caz nu Sar fi produs, acesta va fi răspun- 
zător de pasuba cauzată. (Duvergier, Lou- 
age, III. No. 457: Dalloz, Râp., Louage: 

— 8 
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No. 200; Baudry et Wahl, Louage, IL, No. 
951; Guillouard, Louage Î, No. 271). , 

9. In cazul când din greşală sau negli- 

gența locatarului se produc degradări lu- 

crului închiriat, locatorul poate, după îm- 

prejurări şi gravitatea cazului, să ceară 

sau repararea degradărilor, sau rezilierea 

contractului, sau daune, sau repararea de- 

gradărilor cu daune sau rezilierea contrac- 

tului cu daune. (Dalloz, Râp., Louage, No. 
300; Suppl., Louage, No. 178). 

10. Tribunalele vor aprecia în mod su- 

veran dacă greşeala sau neglijența locata- 

rului este de natură a aduce pronunțarea 

rezilierii contractului de locaţiune. (Dal- 

loz, Rp. Louage, No. 501; Huc, X, No. 

511; Baudry et Wabl, Louage, I. 775; Gu- 
illouard, Louage. Î, No. 205; II, No. 526 

527), 
1]. In cazul când lucrul a pierit din 

culpa locatarului, el va fi obligat la expi- 

rarea contractului de Jocaţiune să plătească, 

pe lângă valoarea lucrului şi preţul locaţi- 

unii. (Dalloz, R&p.. Louage. No. 346; Suppl.. 
Louăge, No. 206). 

12, Locatorul, în principiu, va putea 

cere repararea degradărilor numai la ex- 
pirarea contractului de locaţiune. Dacă însă 

ele ar putea compromite siguranţa lucrului 

sau să aducă grave deteriorări, el va pu- 

tea cere repararea lor în timpul contrac- 
tului, (Dalloz. Râp., Louage, No. 305). 

13. De asemenea, locatorul va putea cere 
daune-interese numai la expirarea contrac- 
tului. (Dalloz, Rep., Louage, No. 303, 669: 
Suppl., Louage. No. 178; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, 8 367, p. 482; Laureni, XXV, 
No. 265; Guillouard. Louage, IL, No, 205; 
fontra: Baudry et Wahl. Louage, Î, No. 
775). 

14. Dacă însă degradările nu sunt re- 
parabile și cauzează locatorului o pagubă 
actuală, el va putea cere daune-interese 
în timpul contractului. (Laurent, XXV. No. 
266; Huc, X. No. 311: Baudry et Wabl, 
Louage, Î, No. 775: Guillouard. Louage 
I, No. 205; II, No. 527). 

15. Locatorul poate în timpul locaţiunii 
să ceară constatarea degradărilor prin ex- 
perţi, peniru a avea un act, în baza căruia 
să poată cere la expirarea contractului da- 
une dela locatar. (Dalloz. Rep. Suppl., Lou- 
age, No. 178; Laurent, XXV, No. 267, Gu- 
illouard. Louage, I, No. 204). 

16. Locatosul poate renunţa la dreptul 
de a urmări pe locatar pentru degradări şi 
de a restitui lucrul în bună stare. (Dalloz, 
R&p., Suppl., Louage, No. 203). 

17. De asemenea, prin contract, se poate 
extinde obligaţia locatarului de a răspun- 
de şi de cazuri fortuite. (Duvergier, Louage, 
IV, No. 246; Dalloz, R&p., Louage, No. 875; 
Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 937; Gu- 
illouard, Louage. II, No. 680). _ 

18. Poirivit dispozițiunilor art, 1735 c. 
civ. în. (1454 al. 2 e. civ. rom.) locatarul 
este “răspunzător de stricăciunile şi pier. 
derile cauzate lucrului închiriat sau aren- 
dat. de persoanele familiei sale sau de sub- 
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Art, 1435 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civi] 

ii săi. lloz, Râp., Louage, No. 24. Această sesponsabilitate are loc chiar locatarii pl (palloz No. oo; Bacdry et dacă focul a fost pus de sublocatar, comi- al ouage, I, No. 952; Guihouard,  ţând deci o crimă. (Huc, X, No, 529; Bau- Louage, IL, No. 247; Planiol, II, No. 1692; dry et Wall, Louage, Î, No. 1151: Pla. y resco, IX, p. 165), niol, II. No. 1753), Ra Alezandres RL Pe pal familia locataru- 25. Responsabilitatea locatarului princi. lui se înţeleg: copiii săi, femeia sa: servi- pal are loc, chiar dacă ela subînchiriat torii săi, oaspeţii şi pensionarii săi, lucră- întregul imobil. (Dalloz, Rep., Louage, No, torii şi ucenicii săi. (Dalloz, Râp.. Louage, 1753). _ , No. 294; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 26. De asemenca, dacă a cesionat con- 
952; Guillouard, Louage, I, No. 247; A-  iractul de locaţiune. (Dalloz, Rep., Louage, lexandresco, IX, p. 165), No. 295. 407; Suppl., Louage, No. 250; Bau- 20. Prin persoane din familia locata- dry ct Wabl. Louage, I, No. 1134, 1152), 
rilor se înţeleg chiar lucrătorii cari lu- 27. Locatorul, Poate în cazul prevăzut 
crează pe comptul locatarului şi sunt sub de art, 17535 c. civ. fr. (1454 al. 3 €, civ, 
dependenţa unui patron. (Baudry et Wabl, !om.) să acționeze, în virtutea dispoziţiilor 
Louage, ÎI, No. 952; Alexandresco, IX, p. art. 1582 c. civ, îr. (998 e. civ. rom.) direct 
165). , 

pe autorul pagubei, în loc de locatar. (Tou. 
21. De asemenea. voiajorul care este găz. Mier, XI, No. 16; Duvergier, Louage, III, 

duii într'un han. (Dalloz, R&p., Louage ÎN9. No. 432; Ti roplong, Louage, I. No. 398; Dal- 
294; Huc, X, No. 529; Baudry et Wabl, loz, Rep., Louage, No. 296; Planiol, IL, No, 
Louage, IL, No. 952; Guillouard; Louage, I. 1755). No. 248; Alexandresco, IX, p. 165. nota 3). 28. In acest caz, însă el va trebui să do. 

22. Potrivit dispoziţiunilor ari. 1735 c.  vedească culpa pârîtului, deoarece prezum- 
Civ. fr. (1454 al 2 c. civ. rom.) locatarul țiunea prevăzută de art, 1755 e. civ. fr. 
este răspunzător de stricăciunile şi pierde- (1435 c. civ. rom.) îşi găseşte aplicaţiunea 

„rile cauzate lucrului închiriat sau arendat, numai în raporturile locatorului cu locata. 
prin faptul sublocatarilor săi. (Dalloz, Rep. rul său, afară de cazul sublocatarului pen- 
Leuaee, No. 366, 427; Suppl., Louage, No. tru partea de imobil ce o locueşte. (Dalloz, 
219). 

” 
Râp.. Louage, No. 296). 

23. Astfel, locatarul principal este răs-. P 5 punzător de incendiul lucrului închiriiat ca. uzat prin greşeala sublocatarului. (Dalloz. Jurisprudenţă. Rep, Louage, No. 566: Suppl., Louage, (Continuare dela 1924 până la 1927) 
No. 219; Baudry et Wab], Louase, I, No. 

_ 
1152; Planiol, II, No. 1755), ]. A se vedea: art. 1450, nota 3, 

casă vecină, (Civ. 998, 999, 1083, 1102, 1156, 1423, 1429, 1431 
) 

Tezt, fr. Art. 1732. — [] repond de incendie, ă moins qo'il ne prouve, 
. ue lincendie est arriv par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction, 

Ou que le feu a ât6 communiqu6 par une maison voisine. , 
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Codul civil 

Soblocaţiune 7—10, 
Reconstruire 42, Supraveghere 3. 
Renunţare 33, 34. Terţi 11--13. 
Responsabilitatea locata- Uzufruct 16, 17. 

rului 1 urm. Vecini 18, 28, 29, 35. 
Solidaritate 36. Vicii de construcție 26, 27. 

Rău voitor 23, 

Doctrină 

]. Potrivit dispoziţiunilor art; 1735 c: 
civ. În. (1435 e. civ, rom.) locatarul este 
răspunzător de plano de incendiul cauzat 
la imobilul închiriat. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Louage, No. 212; Alexandresco, LX, p. 168, 
169). 

2, Responsabilitatea de plano a locata- 
rului prevăzută de ari. 1755 c. civ. în. (1455 
e. civ, rom.) pentru cazul de incediu. con- 
stitue consacrarea principiilor de drept co- 
mun prevăzute de art, 1502 şi 1752 c. civ.» 
îr. (1156 şi 1454 al, 1 c. civ. rom.). (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 367, nota 21, p. 43%; 
Baudry et Wabhl, Louage, [, No. 916, 972; 
Guillouard, Louage. I, No. 278; Planiol, II, 
No. 1714; Alexandresco. IX, p. 168, 169). 

3, Această responsabilitate pe care loca- 
tarul nu o.poate înlătura decât în cele 
trei cazuri enumerate limitativ prin art. 1755 
c. civ. fr. (1455 e. civ. rom.) se reazemă pe 
o prezumpțţiune de greşeală bazată pe obli- 
gația ce o are locatarul de a supraveghea 
lucrul închiriat. (Dalloz, Rep, Louage. No. 
579: Suppl.. Louage. No. 215; Planiol, II, 
No. 1715; Alexandresco; LX, p. 169). - 

4. Dispoziţiunile ari. 1735 c. civ, În. (1455 
c, cir. rom.) după o părere, îşi găsesc a- 
plicațiunea nu numai la locaţiunea imobi- 
lelor, ci şi la locaţiunea lucrurilor mobile, 
(Marcade, Art. 1733, 1754, No. 5: Dalloz, 
Re€p., Suppl.. Louage No. 425; Baudry et 
Wahl, Louase, I. No. 1004; Guillouard, 
Louage, Î, No. 275; II, No. 680; Alexan- 
dresco, IX, p. 172). 

D)upă a doua părere, dispoziţiile ace- 
stui articol îşi găsesc aplicaţiunea numai la 
locaţiunea imobilelor iar nu şi la locațiu- 
nea lucrurilor mobile. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Louage, No. 425), 

6. După a treia părere, dispoziţiunile a- 
cestui articol îşi găsesc aplicațiunea lucru- 
rilor -mobile numai atunci când ele sunt 
închiriate odată cu imobilul în căre suni 
aşezate. (Dalloz, Râp., Suppl., Louage, No. 
425: Comp: Aubry et Rau, <d. 4-a, IV, $ 
567. text şi nota 28, p. 487). 

7, IDispoziliunile art, 1753 e, civ. în. (1455 
cod. civ. român) privitoare la prezumțţi- 
unea: de culpă îşi găsesc aplicaţiunea şi 
sublocatarului în profitul locatarului prin- 
cipal. -(Duvergier, Louage, III, No. 434; 
Troplong. Louage, IL. No. 372; Larom- 
biere.  Obligations,. Art. 1148, No. 8; 
Dalloz, Râp., Louage, No. 366; Suppl., No. 
220; Huc, X, No. 519; Baudry et Wabl, Lou- 
ape. I, No. 1006: Guillouard, Louage, [, No. 

8. Proprietarul poate acţiona pe sublo- 
catar în numele locatarului principal în 
virtutea dispozițiilor art. 1166 ce. civ. fr, 
(974 e. civ. rom). (Dalloz, Râp., Suppl, 
Louage, No. 221). . , 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAŢIUNE Art, 1435 

9. Proprietarul, după o părere, nu poate 
acționa direct pe sublocatar pentru repa- 
rarea prejudiciului cauzat prin incendiu, 
ci are contra lui numai acţiunea indirectă 
în locul locatarului principal. (Larombiăre, 
Obligations, Art. 1148, No. 12; Troplong, 
Louage, 1, No. 572; Dalloz, R€p., Suppl. 
Louage, No, 221; Laurent, zxV No. 203; 
Guillouard, Louage, I, No. 276). - 

10. După altă părere dominantă în acest 
caz proprietarul are acţiune directă contra 
sublocatarului. (Mass€ et Vergâ sur Zacha- 
riae, IV, p. 574 nota 20; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 368, text şi nota 31, p. 494; 
Dalloz, Râp., Louage, No. 366; Planiol, II, 
No. 1755). 

11. Dispoziţiunile art. 1733 ce, civ. fr, 
(1455 c. civ. rom.) sunt bazate pe relațiunea 
contractuală între proprietar şi locatar, aşa 
încât, în principiu nu-şi găseşte aplicaţi- 
unea la alte persoane. (Troplong, Louage, 
II, No, 569; Marcade, Art. 1735, No. 3; 
Dalloz, Rep., Louage, No. 587; Suppl., Lou- 
age, No. 2532; Alexandresco, IX, p. 169, 
nota 2). | 

; 19. Astfel, proprietarul nu poate să-și 
exercite recursul său contra oaspetelui lo- 
catarului, care în momentul isbucnirii in- 
cendiului, locuia Ja acesta. (Troplong, Lou- 
age, II, No. 369; Dalloz, Râp., Louage, No. 
405; Baudry et Wahl, Louage, ÎI, No. 1009; 
Alexandrsco, LX, p. 169, nota 2, 170 nota). 

13. De asemenea, nici contra unui mem- 
bru din familia locatarului, care locuia cu: 
acesta. (Huc, X, No. 519; Baudry et Wahi, 
Louage, I, No. 1009; Alexandresco, LX, p. 
169, nota 2, 170, nota). 

14, De asemenea nu va putea fi invocată 
prezumpțiunea legală prevăzută de art. 1753 
c. civ, fr. (1435 c. civ. rom.), de către lo- 
catar -în contra locatorului care ar locui 
o parte din imobilul închiriat, ci locatorul 
nu va putea fi răspunzător faţă de locatar 
decât potrivit dreptului comun, adică do- 
vedindu-se că incendiul a provenit din 
greşeala sa. (Dalloz, Râp., Louage, No. 412; 
Suppl., Louage, I, No. 252; Guillouard, 
Louage; I, No. 278: Planiol, II, No. 17%; 
Comp: Alexandresco, LX, p. 175 urm-).. 

15, Această soluţiune are loc chiar dacă 
Sar dovedi că incendiul a izbucnit în por- 
iunea ocupată de locator. (Dalloz, Râp.. 
Suppl., Louage, No. 252; Guillouard, Lou- 
age, [, No. 278; Planiol, II, No. 1726; Comp: 
Alexandresco, IX, p. 175). “ 

16. Dispoziţiunile art. 1753 e. civ. fr. 
(1435 c€. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
după o părere, prin analogie şi uzufructu- 
arului în raporturile sale cu nudul proprie- 
tar. (Demante ei Colmet de Santerre, VII, 
No. 179 bis, VII; Dalloz, Rep., Usufruit, 
No. 496; Laurent, XXV. No. 539; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 1009; Guillouard, Lou- 
age, Î, No. 278; Comp.: Alexandresco; IX, 
p. 170, nota). . 

17. După altă părere, dispoziţiunile a-- 
cestui articol nu-şi găsesc aplicațiunea u-: 
zufructuarului. (Proudhon. Usufruit, III, 
No. 1551 urm.; Demolombe, X, No. 628; 
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Art, 1435 

Masse et Verg€ sur Zachariae, IV, $ 702. 
note 19, 20, p. 574). a _ 

18. Potrivit dispoziţiunilor.- art, 1735 c. 
civ.. în. (1455 c. civ. rom.) locatarul este răs- 
punzător : de incendiu, dacă mu probează 
că incendiul s'a întâmplat prin caz fortuit 
sau forță majoră, sau prin defect de con- 
sirucţiune, sau că focul a venit dela o 
casă vecină. (Dalloz, Rep., Louage, No. 
564; Suppl, Louage, No. 215; Alexan- 
dresco, LX, p. 169). 

19. Pentru ca locatarul să fie exonerat 
de responsabilitatea prevăzută de art. 1733 
c. civ. în. (1455 c. civ. rom), după o părere, 
este de ajuns dacă va dovedi că nu există greşeală din partea sa, că a fost prudent. atent, diligent şi a luat toate măsurile de conservare ca un bun proprietar, (Duvex- gier, Louage. JI], No. 455: Troplong. Lou- age, I. No. 382 urm.; Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 213; Guillouard, Louage, [. No. 269; Alexandresco, IX, p. 170). 

20. După a doua părere, pentru ca lo- catarul să fie exonerat de răspundere, tre- bueşte să dovedească imposibilitatea de a atribui incendiului o cauză în afară de cele prevăzute de art. 1735 c. civ. fr. (1455 c. civ. rom.) astfel încât din dovada făcută „să rezulte în mod necesar existenţa uneia din aceste cauze, cu toate că natura exactă a cauzei rămâne complet necunoscută, (Larombiere, Obligations, Art, 1148, No. 14; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 179 bis, VI; Dalloz. Râp., Suppl., Lou- age, No. 213: Laurent, XXV, No, 279 urm.; Planiol, II, Neo. 1718). 
21. După a treia părere, pentru ca loca- tarul să fie exonerat de responsabilitate, 

o probă directă şi pozitivă, (Toullier, XI, No. 161; Marcad, Art. 1755, 1754, No. 1; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 567, text şi notele 20, 21, 2%, p. 484, 485; IDalloz, R&p, Suppl., Louage, No. 215; Baudy et Wabhli, Louage, I. No. 978), 
22, Potrivit dispozițiunilor art, 1733 c. civ. în. (1435 e. civ. rom.) locatarul este exonerat de răspundere peniru incendiul Juerului închiriat, dacă dovedeşte că incendiul provine din un caz  fortuit sau forță majoră. (Dalloz, Rp, Lou- age, No. 564: Suppl,, Louage, No, 213; Bau- dry ei Wanl, Louage, [, No. 977; Alexan- dresco, IX, p, 171). 
23. Locatarul este exonerat de răspun- dere dacă dovedeşte că incendiul trebueşte să fie atribuit faptei comise de un rău vo- itor, cu toate că acesta a rămas necuno- scut. (Baudry et Wabj, Louage, I, No, 977; Alexandresco, TĂ, p. 174). . 
24. Tribunalele vor aprecia în mod su- Yeran caracterele cazului fortuit, deoarece legea nu le determină. (Dalloz, Râp., Lou- age, No. 569), 

„25. Părtile pot conveni ca locatarul să fie răspunzător de cazurile fortuite sau de 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Coâul civil 

lorţă majoră. (Dalloz, Râp.. Louage. No 
572). | 

25, Potrivit dispoziţiunilor art. 1735 c. 
civ, În. (1455 c. civ. rom.) locatarul este 
exonerat de răspunderea pentru incendiul 
lucrului închiriat. dacă dovedeşte că in- 
cendiul provine dinirun viciu de con- strucție (Dalloz. Rep... Louage, No. 54; Suppl.. Louage, No. 213; Baudry ct Wabl, 
Louage, I, No. 977: Alexandresco, IX, p. 
172). 

27. Dacă însă viciul de construcţie îi 
esie imputabil locatarului. el va fi răspun- zător de incendiu. (Dalloz. Rep. Louage, 
No. 5375: Suppl., Louage, No. 225; Baudry 
et Wahl. Louage. I. No. 977: Alexandresco, 
X, p. 172). 
28. Potrivit dispoziţiunilor art, 1755 c. civ. fr. (1455 e. civ. rom.) locatarul este exoncrat de răspundere pentru incendiul 

lucrului închiriat. dacă dovedeşie că focul a venit dela o casă vecină. (Dalloz. Rep. Louage, No. 37%; Suppl.. Louage, No. 222: Baudry et Wahl, Louage I, No. 977). 
29. 'Dacă însă comunicarea focului dela casa vecină s'a făcut din greşcala locataru- lui, el va fi răspunzător. (Dalloz. Râp. Louage, No. 376: Suppl., Louage, No. 2%: Alexandresco, IX. p. 172), 
30. Locatarul, după părerea dominantă. nu se poate exonera de răspunderea pre văzută de art. 4755 ce, civ. În. (1435 e. civ. rom.), dovedind că în momentul incendiu- lui era absent din imobilul închiriat. (Huc. X, No. 516; Baudry_ et Wahl, Louage, |. No. 980; Planiol, Ii. No. 1718). 
31. După a doua părere, locatarul se poate exonera de responsabilitate dacă do- vedeşte că în momentul când a început incendiul era absent din imobilul închi- riat şi dacă absența nu e rezultatul unei greşeli, (Dalloz, Râp.. Louage, No. 379: uppl.. Louage, No. 215). 
32. După a treia părere, absenţa loca- tarului din imobilul închiriat în momentul incendiului, numai atunci ar aduce exone- rarea lui de răspundere, când ar fi vorba de o casă de ţară. care după contract sau upă obicei este locuită numai o parte a anului. (Duvergier. Louage, III, No. 437: Guillouard, Louage. I, No. 271). 33. Locatorul poate valabil renunța la prezumpția prevăzută de art. 1755 c. civ. fe. (1455 c. civ. rom.) (Dalloz, Rp. Suppl, Louage, No, 237; Baudry et Wabhl, Louage. I, No. 1026; Alexandresco, TX, p. 178). 34. Această renunțare poate fi expresă sau tacită. (Dalloz, Rep. No. 237; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 271; Alexandresco, IX, p. 178). 35, Prezumpţiunea de greşeală prevăzută de art. 1733 e. civ. în. (1435 e. civ. rom.) 191 găseşte aplicaţia numai între locator și locatar, Ea nu poate fi invocată de pro- 

tra proprietarului imobilului unde s'a de- clarat incendiul, (Duranton, XVII, No. 105; roplong, Louage, | No. 365; Aubry et 
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Rau, ed. 4-a, IV, $ 567, text şi nota 52, p. 
488; 'Dalloz, Râp., Louage, No. 387, 588; 
Suppi., Louage, No. 252; Huc, X, 320; Bau- 
dry et Wahi, Louage, ÎL, No. 1011; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 278; Alexandresco: 
IX. p. 169, nota 2). | 

36. Dacă imobilul incendiat era închiriat 
la mai mulţi locatari, toţi vor îi responsa- 
bili, prin aplicaţiunea dispoziţiilor art. 1435 
c. civ. rom,, însă nu solidar, deoarece culpa 
este contractuală iar nu delictuală, ci fie- 
care va răspunde proporţional cu valoarea 
locativă a părţii imobilului ocupat de dân- 
sul. (Alexandresco, IX, p. 173, 174). 

37. In acest caz, fiecare locatar va pu- 
iea să ceară exonerarea sa de răspundere, 
dovedind că incendiul a izbucnit în partea 
locuită de alt locatar. (Alexandresco, IX. 
p. 174). - 

38. In caz de incendiu a imobilului în- 
chiriat, indemnitatea pe care va trebui s'o 
plătească locatarul proprietarului, în vir- 
tutea art. 1755 c. civ. îr. (1455 c. civ. rom.) 
va cuprinde întreaga pagubă suferită. (Du- 
vergier, Louage, III, No. 419; Troplong, 
Louage, |, No. 390; Dalloz, Râp., Louage, 
No. 418; Suppl., Louage, No. 243: Baudry 
et Wahl, Louage, I, Me, 759: Guillouard, 
Louage, ÎI, No. 279; Planiol, II], No. 1715). 

39, Astfel, locatarul va trebui să plă- 
tească proprietarului o îndemnizaţie sufe- 
vită pentru a reface imobilul în starea în 
care se găsea înainte de incendiu. (Du- 
vergier, Louage. Ii. No. 419; Troplong, 
Louage, |, No. 390; Dalloz, Râp., Louage, 
No. 418; Guillouard, Louage, I, No. 279). 

40. Proprietarul nu poate constrânge pe 
locatar să refacă el imobilul incendiat, ci 
numai să-i plătească indemnizaţia echiva- 
lentă cu paguba cauzată. (Dalloz, R&p. 
Louage, No. 418: Suppl., Louasge, No. 243; 
Planiol, II, No. 1716). 

41]. Indemniiatea pentru refacerea imo- 
bilului închiriat se va calcula după starea 
în care se găsea acest imobil în momentul 
incendiului, iar nu după valoarea sa în 
stare de refacere completă. (Marcade, Art. 
1755, 1754, 4; Aubrv ct Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 567. nota 29; Dalloz, Râp., Suppl., Lou- 
age, No. 244; Baudry et Wahl, Louage, |, 
No. 984; Guillouard. Louage, 1, No. 280; 
Contra: Duvergier. Louage. III, No. 449; 
Troplong, Louage, IL. No. 530). 

42, 'După refacerea imobilului, locatarul 
pu poate pretinde să continue contractul 
de „locaţiune. (Dalloz. Rp.. Louage, No. 

„43, De asemenea, în caz de incendiu a 
imobilului închiriat, locatarul va trebui să 
plătească proprietarului o indemnizaţie e- 
chivalentă cu paguba rezultată din pierde- 
rea chiriilor pe timpul necesar refacerii şi 
reînchirierii imobilului. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 267, texi şi nota 50; Dalloz, 
Rep.. Louage, No. 418; Suppl., Louage, No. 
245; Baudry ei Wahl, Louage, I, No. 984; 
Guillouard, Louage, [, No, 279; Planiol, II], 
No. 1715). 

44. În caz de incendiu, proprietarul nu 

DESPRE CONTRACTUL. DE LOCAȚIUNE Art. 1435 

poate să-şi exercite recursul său decâi pen- 
tri daunele cauzate imobilului, iar nu şi 
pentru pierderea sau deteriorarea lucruri- 
lor puse de el în o parte din imobilul în- 
chiriat, ce şi-a rezervat-o. (Guillouard, Lou- 
age, I, No. 273), , 

45. În cazul când imobilul incendiat 
era asigurat, asiguratorul după ce va plăti 
proprietarului indemnitatea, este subrogat 
în drepturile acestuia. (Alexandresco, LX, 
p. 177). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Potrivit art. 1429 c. civ. locatarul are 
obligaţiunea de a îngriji ca un bun pro- 
prietar de imobilul închiriat şi la expirarea 
contractului să restitue imobilul în bună 
stare; iar conf. art. 1454 c- civ., locatarul 
răspunde de toate stricăciunile şi degra- 
dările ocazionate imobilului închiriat şi 
potrivit art. 1156 şi 1455 el mu poate îi 
exonerat de răspundere decât dovedind 
că pierderea sau stricăciunea este datorită 
unui caz fortuit sau forței majore. 

Debitorul deci irebue să dovedească că 
faptul provine dintr'o cauză străină ce 
nu-i poate fi imputabilă, -iar culpa să nu 
fie preexistentă forței majore sau îorța 
majoră să îie absolută — care nu poate 
fi luată în seamă „si culpa casum prae- 
cessii“, . 

Prin urmare, în speţă, constatându-se 
că presupusul pârît a părăsit imobilul nu 
silit de vreun ordin sau altă împrejurare 
subiective: teama de a nu fi internai; a- 
bandonul constitue prin excelență o culpă 
din partea sa, fiindcă fără această pără- 
sire intempestivă a imobilului, el nu ar fi 
fost ocupat de trupele inamice şi incendiat 
prinir'o folosință abuzivă. 

Așa dar, incendiul imobilului. în litigiu, 
este o consecinţă a culpei prepusului chi- 
riaşei şi deci a pâritei, care este răspun- 
zătore de faptele prepuşilor ei, iar nu da- 
torit unui caz de forță majoră. (C. Apel 
Buc. s. ÎI. 290 din 6 Noemvrie 1925 Pand. 
Rom. 1926, III, 35, Pand. Rom. 1926, IL. 
163, Bul. C. Apel 5;1926, Curier Jud. 8 
din 1926). 

2. Poirivit ari. 1084 ce. civ. daunele in- 
terese datorite creditorului cuprind în ge- 
neral pierderea ce acesta a suferit şi be- 
neficiul de care a fost lipsit; în speţă, 
proprietarul are dreptul la pierderea în- 
cercată, „damnum emergens“ şi la benefi- 
ciul de care a fost lipsit, „lucrum cessans“. 

Este necontestat însă, că obligaţiunea chi. 
riașului nu este aceea de a face, adică 
a reconstitui imobilul distrus de incendiu, 
ci aceea de a da o despăgubire potrivit 
regulelor prevăzute de art. 1084 c. civ. şi 
care să pună pe proprietar în măsură să 
reconstruiască imobilul distrus în starea 
în care se afla în momentul incendiului, 

Prin urmare, locatarul nu poate fi res- 
ponsabil decât de valoarea imobilului din 
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Art, 1436 

momentul în care a avut. loc, incendiul, 
iar nu din momentul reconstruirii lui, în- 
tru cât locatorul nu poate constrânge pe 
locatar a-i reconstrui imobilul incendiat, 
ci numai cere o indemnizare echivalentă 
cu prejudiciul ce a încercat în momentul sinistrului. Deci în speţă, nici Societatea pârită nu poate fi obligată a plăti daune 

Art. 1436. — Locaţiunea făcută 
încetează dela sine cu 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

după deprecierea valutei, fiindcă locatarul nu este debitorul unei obligaţiuni de a face, ci de a da, care se" rezolvă prin daune. interese, (C. Apel Buc, s. I, 290 din 6 Noem. vrie 1925, Pand. Rom. 192%, III, 35, Pand, Rom. 1926, II, 163, Bul. C. Apel 53/1926; Curier Juă, 8/1926). 

pentru un timp determinat trecerea termenului 1), fără să fie tre- buință de o prealabilă înştiinţare 2). | , Dacă contractul a fost fără termen), concediul trebue să se dea dela o parte la alta, observându-se termenele detipte de obiceiul locului. (Civ. 969, 1411, 1416, 1452, 1462, 1463, 1471; C. com, 
1433, 1437 urm, 1450, 

716; Pr. civ. 129; Legea specială autorizând luarea de măsuri excepționale, (Mon. of. 217/914 şi 5 bis/916), Art. 5 urm.; Decret-lege No. 1058 (Mon. of. 275;919) pentru prelungirea contractelor de închiriere; Decret-lege 4881 din ; Decret-lege No. 1420 pentru regularea raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi (Mon. of. 2/1920); 

5/1923); 

Fr. 1736, 1737; Civ. Ital, 1591). 

ege privitoare raporturilor dintre proprietari şi chiriaşi, 
la regimul excepțional al 

din 27 Martie 1924; Civ. 

Tezi. fi. Art. 1736. — Si le bail a ât6 fait sans 6crit, une des parties 
ne pourra donner 
des lieux. 

cong6 ă l'autre qu'en observant les delais fix6s par usage Tezi. fr. Art. 1737. — Le bail cesse de plein droit ă L'expiration du terme 
fixe, lorsquil a 6t6 fait par 6crit, sans Tezt. Ital. Art, 1591. — U cessa di 
dare la licenza. 

qu'il soit nâcessaire de donner congâ. a locazione fatta per. un tempo determinato 
diritto collo spirare del termine stabilito, senza che sia necessario di 

Bibliografie (continuare). VELEsoU AL., Notă sub Trib. Suceava VI], 4 August 1925, 
INDEX ALFABETIC 

(a doctrină), 
"Acceptare 9. 
Act unilateral 9. 
Apreciere suverană 2. 
Concediu 3, 5-12. 

Locaţiune 4: urm. 
Marturi 7, 8. 
Notificare 6. 
Obicei 3, 11, 12. Concediu verbal 6, Portărei 6. Contract scris 15. tezumpţiuni 7, 8, Contract verbal 1,5 Probă 7, 8. Daune 3, 4, Scrisoare 6, Derogare 12, Sf. Gheorghe şi Sf. Du- Dovadă 7, 8. mitru îî, Expirare 1—4, 

Inştiinţare 1,6, 
Inştiinţare verbajă 6. 
În 

Telegramă 6. 
Termen determinat 1—4, Termen nedeterminat 5—414, 

1) In art. francez Corespunzător, după cuvântul „termenului: 
dorit“, care au fost înlăturate de legiuitorul român 

Curier Judicar 57/1925, 

Doctrină 

I. Contractul de închiriere încheiat pe un timp determinat, încetează de drept la expirarea termenului, fără să fie nevoie de o prealabilă înştiinţare, atât în cazul când contractul este verbal, cât Şi în cazul când el este scris, (Alexandreseo, IX, p. 180). 2. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran, dacă un imobil a fost închiriat pe un timp determinat şi dacă contractul a 

urmează cuvintele: slorsqu'il a ste par 
2) Art. 1336 $1 este reproducerea art, 1591 din Codul civil Italian. 

1 

3) In art. francez corespunzător, se zice „Sans €crit* în oc de: „fără termen:, 
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Codul civil - DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

încetat prin expirarea acestui termen. (A- 
lexandresco. IX, p. 178, nota 3, 180). 

3. Se poate prevedea în. contractul de lo- 
cațiune, în virtutea principiului libertăţii 
convenţiunilor, că locatarul va fi obligat 
să părăsească imobilul închiriat înainte de 
“expirarea termenului, fără nicio despăgu- 
bire, dacă proprietarul va avea nevoie nea- 
părat, însă în acest caz proprietarul va 
trebui să dea concediu locatarului, obser- ' 
vând termenele defipte de obiceiul locu- 
lui. (Troplong, Louage, II, No. 626; Mour- 
lon, III, No. 783; Marcad6, Art, 1764, 1762, 
No. 1; Alexandresco, IX, p. 181). 

4. Dacă însă în acest caz, se va stabili 
că proprietarul e expulzat pe locatar, pen- 
iru a închiria altuia imobilul, locatarul va 
putea. cere daune şi chiar reîntoarcerea în 
imobil. (Troplong, Louage, II, No. 629; 
Marcade. Art. 1764, 1762, No. 1; Alexan- 
dresco, IX, p. 181, nota 3). 

5. In cazul când în contractul de loca- 
țiune nu sa prevăzut un termen şi nici 
legea nu fixează un termen, contractul în- 
cetează numai printrun concediu, dat de o 
parte celeilalte, fie că, contractul este scris, 
fie că este verbal. (Alexandresco, IX, p. 
181, 189). 

6. Concediul poate fi dat prin notificare, 
făcută prin portărei, prin scrisoare, prin 
telegramă şi chiar verbal. (Mourlon, III, 
No. 756; Huc, X, No. 532; Baudry et Wabhl, 
Louage, I, No. 1252; Guillouard, Louage, 
TI, No. 450; Alexandresco, LX, p. 182). 

“1. Dovada concediului, după o părere, 
nu poate fi făcută prin martori şi prezump- 
ţii chiar dacă ar fi vorba de o sumă mai 
mică de 150 lei, prin aplicaţia art. 1715 c, 
civ. fr. (1416 c. civ. rom.-). (Duranton, XVII, 
No, 122; Mourlon, III. No. 756; Troplong, 
Louage. ÎI, No. 422; Marcad6, Art. 1736, 
1757, No. 5: Guillouard, Louage, I, No. 
451; Alexandresco, IX, p. 182), 

8. După altă părere, dovada concediului 
se va putea face prin martori şi prezump- 
Hiuni potrivit dreptului comun. (Demante 
et Colmet de Santerre, VII, No. 185 bis 
VII; Laurent, XXV, No. 327; Huc. X, No. 
552; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 1955), 

9. Concediul nu trebueşte acceptat de 
partea căreia i se dă, deoarece este un act 
unilateral. (Baudry et Wabhl, Louage, I, 
No, 1255: Planiol, II, No. 1751; Alexan- 
dresco, IX, p. 183), 

10, Concediul se dă observându-se ter- 
menele defipte de obiceiul locului. Trib- 
nalele vor aprecia în mod suveran obice- 
iul locului. (Guillouard, Louage, II, No. 
504;  Alexandresco, IX, p. 18%, text şi 
nota :9). 

11. In România concediul se va da nu- 
mai câtva timp înainte de Sf. Gheorghe 
sau Sf. Dumitru. (Alexandresco, IX, p. 
183). 

12, Părţile contractante pot deroga dela 
obiceiul locului, acceptând un concediu dat 
contrar acestui obiceiu. (Baudry et Wabh], 

7 

„ Art, 1436 

Louage, I, No. 1247; Alexandresco, IX, p. 
183), 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Potrivit art. 1456 şi 1437 c, civ., loca= 
țiunea făcută pentru timp determinat înce- 
tează dela sine prin trecerea termenului 
şi ea poate fi reînoită în mod tacit numai 
dacă locatarul este lăsat de către proprie- 
tar în posesiunea imobilului. 

Nu poate fi vorba însă de reconducţiune 
tacită atunci când dreptul la folosinţa imo- 
bilului de către chiriaș are loc, contrar 
dreptului comun, fără voința proprietaru- 
lui, ci prin voința legii în virtutea prelun- 
girii legale a contractului de închiriere. 

Prin urmare, în speţă fiind constant că 
în timpul când chiriaşul a rămas în imo- 
bil, în urma expirării contractului său, a- 
cest contract era prelungit prin legile ex- 
cepţionale, această deţinere de imobil nu 
poate fi considerată ca o tacită relocaţiu- 
ne. (Cas. I, Complet chirii, dec. 780 din 
24 Martie, 1925, Pand. Săpt. 27/1925), 

2, Un coniract de închiriere fără termen, 
expiră prin manifestarea unilaterală de vo- 
ință a părților. 

Această manifestare trebuie să rezulte în 
mod expres şi să se notifice în termenele 
prevăzute, de obiceiul locului. (Cas. [, com.- 
plect chirii, 1931 din 15 Iulie 1925, Pand. 
ăpt. 25/1925). 
3. Art. 1 din legea chiriilor din 1994 pre- 

vede prelungirea numai a contractelor în- 
cheiate sub imperiul decretelor-legi ante- 
rioare de prelungire, așa cum se prevede în 
mod expres de legiuitor în art. 42 al ace- 
leiaşi legi; de asemenea nu se aplică imo- 
bilelor noui construite în condițiunile le- 
gii din 1921 sau imobilelor vechi cărora li 
s'a făcut reparaţiuni radicale, precum şi a- 
celea cari prin legile anterioare au fost re- 
date regimului dreptului comun. 

Prin urmare, în speţă fiind vorba de 
un contract de locaţiune consimţit de lo- 
catar prin bună învoială cu proprietarul re- 
nunțând la beneficiul prelung. anterior le- 
gii chiriilor din 1924, al cărui termen nu 
sa fixat, locaţiunea nu încetează decât 
prin darea unui concediu conf. art, 1456 c. 
civ.. potrivit uzanțelor locului; ori, 'acest 
concediu a avut loc prin introducerea ac- 
țiunii în ziua de 25 Februarie 1925, iar dela 
această dată până azi a trecut mai mult de 
şase luni, „termeni defipt de obiceiul locu- 
lui în asemenea închirieri. (C. A. Bucureşti, 
s. LII, dec. civ. 275 din 10 Sept, 1925, Jur. 
Gen. 1925 No. 1917). 

4. Un contract de închiriere fără termen 
nu poate fi considerat ca o locaţie per- 
petuă sau ca un contract cu clauză potesta- 
tivă şi deci nu poate lua sfârşit numai prin 
voința uneia din părți. (Cas. 1, 2010 din 16 
Septemvrie 1925. Pand. Săpt. 35/1926, Pand, 
Rom. 1926, III, 35). 

5, A se vedea: art. 1457, nota 3. 
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Art, 1437 DESPRE CONTRACTUL, DE LOCAȚIUNE Codal civil 

Art. 1437. — După expirarea termenului stipulat prin con- 
tractul de locaţiune, dacă locatarul rămâne şi e „lăsat în po- 
sesiune, atunci se consideră locaţiunea ca reînnoită, efectele ei 
însă se regulează după dispoziţiunile articolului relativ la locaţiune 
fără termen ). (Civ. 1429, 1436, 1452, 1464; L. Timbr. 33 $ 3; 
Civ. Fr. 1738). 

. Tezi. fr. Art. 1738. —- Si, a Vexpiration des baux cerits, le preneur reste et est laiss6 en possession, il s'opăre un nouvean bail dont Veffat est r6gl6 par article relatif aux locations faites sans 6erit. 

Bibliografie (continuare), 
RAPAPORT M,, „lăcerea ca element de voință“, Curier Jud. 21/1926; , VELESCU AL, Notă sub Trib Suceava VII, 4 August 1925, Curier Judicar 37/1925. 

INDEN ALFABETIC 4. Cu toate acestea, părțile pot renunţa (la doctrioă), la această clauză şi tacita reconducțiune Apreciere 6. 1 Marturi 14. să se producă. dacă prelungirea posesiunii Capacitare 8. Obligaţiuni 10. G locatarului are loc în astfel de condițiuni Glauză 9, 1. posesiune, prelungită ** care presupun intenţiunca de a reinoi Consimţimânt 4. Prezumpţiuni 14. contractul de locaţiunc. (Pothier. L-ouage. Contract nou 78, 3 4 Eroba 14, iuneit V. No. 355; Duvergier. Louage, III, Neo. Dovada contrară 8. 4. Renunțare ȘI. 95: Aubry et Rau. ed. 4-a. IV, $ 369, nota Expirare 1 urm. Tacită reconducţiune 1 22, p. 499; Laurent, XXV. No, 545; luc ă, Iniebile 12, Titi 13 No. 555; Dalloz. Rep. Suppl. Louage. No. Locaţiune 1 urm. - Termen determinat 2, & 555; Baudry et Wahl, Louage. 11, No. 1412; Lucruri mobile 12, Termen nedeterminat 2, 41 Guillouard. Louagt. ÎI, No. +15; Alexan- „u dresco, LX. p. 190, nota 3). Doctrină 5. Peniru ca să aibă loc tacita reconduc- 1. Pent , o ducliuni jiunc, trebucşte ca să existe o posesiune nd en ru pxistenia tacute, recon ucliuni destul de prelungită a locatarului. după ex- rebueşte ca locatarul să aibă intenţia a se pirarea contractului de locaţiune. (Dalloz. folosi din nou de lucru cu titlu de locatar, Rep. Louage, No. 718; Su pl. uage, iar locatarul să consimtă a-l lăsa .să se No. 529, 530; Alexandreseo LX p. 189, 190). folosească de lucru cu titlu de locatar. 6. Tribunalele vor aprecia dacă durata fDalloz, Rep, NUpBL: luase. île. 330: posesiunii după expirarea contractului de 
aurent, 2 IO. >5c; fluc, X, No, 534; locaţiune este suficientă, pentru a se pre- 

Baudry et Wahl Louage, IL. No. 1410; Gu. zuma tacita recondueii 
i , , 0; e iune. (Demante et 
Alouard, Louage. IL, No. 410: Planiol, ÎI,  Cotmei de Santerre, vii! No. rs bis; Aubry 

o. 1752; Alexandresco, 1X. p. 188). ei Rau, ed. 4-a. ]V. $ 369, p. 499: 'Dalloz, 
2. Tacita reconducțiune nu-şi găseşte a- Râp., Louage. No. 571. 749. 855: Suppl 

plicațiunea decât. la contractele de locaţi- Louage, No. 329; Laurent. XXV No. 358. 
une făcute pe un termen determinat iar nu Guillouard. Lo N 

: K-. sa i Pita „ tOuage. „NO, d x - 
şi la cele făcute fără dsrmen care continuă - dresco. LX p fr i90) No. 411: Alexan pana la darea concediului. (Dalloz, Rep.. 7. Tacita recondueține parai 

C A0z, ep. . ucțiune constitue un nou 
Louage, No. 594; Suppl.. Louage, No. 539. contract, iar nu continuarea vechiului con- 
Laurent, XXV, No. 551, 552; Huc, X, No. ir ; 554 Guillouard, Louage. 1. No. d0b. 40. IV s Sopeatiune, (Aubry Cpgau. pd. d-a Contra: Baudry et Wabl, Louage, II, No. No. 566: Suppl. Louage, No. 328. Laureat. 
1406; Planiol, II, No. 1752), XXV. No. 366: Baudry et Wah] Louage. 

3. Părţile pot prevede în contractul de IL. No: 1400, 1401: Guillouard. Louie sf 
locaţiune, că la expirarea contractului, deşi No, 413; Planiol “TI, No. 173%. Al: , 
vor păstra tăcerea, tacita reconducțiune nu dresco, IX. p. 188, text şi nota 2. 189). 
se va produce, fotbier, pouage, AY me | 8 Prin urmare, pentru ca. să se producă 

; Du Ă . IUL, „23: - acita reconducțiune, trebue te l Î- 
loz. Rp, ouage, No. 579, 580; Suppl rarea contractului ce m teaeăPi 

uag , ; .. area ului cu termen i 
louaee. go. Fag Aubry et Rau, ed, 4-a, părțile să fie capabile de a conf is minat 
I, 56 nota » p. 499; Laurent, XXV, thier, Louazge, IV. No. 545: Duvergier, Lou. 
No. 345: Baudry et Wahi, Louage, II, No. - age. III, No. 24: Dalioz Rep. Tu m Ne 
1412; Guillouard. Louage. 1. No. 415; A- 567, Suppl, Louage No. 528Fia en Rt 
exandresco, IX. p. 189. 190). No. 556: Huc. X. No 554: Baudri "Wahl 

au. ed, 4-a, 

  

    

1) În art, francez corespunzător se zice Sans dori 

, . 
€crit* în și ără men“, i 

„locaţiune* din rândul aj 2-lea al art, 1437 cum este în codul civil Româae Lâri afar men, iar după cuvâatul ul „coriţe. 
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Codul civil 

Louage, LI, No. 1423; Guillouard, Louage, 

I, No- 442; Alexandresco, TX, p. 188. nota 

2, 189). | | 
9, Coniraciul de locaţiune rezultat din 

tacita reconducţiune este considerat că a 

fost încheiat în aceleaşi condițiuni ca şi 

primul contract. (Aubry et Rau, ed, 4-a, LV, 

$ 569, p. 499: Dalloz, Rep. Louage, No- 

584; Suppl., Louage, No. 553: Laurent, XX, 

No, 345; Baudry et Wabl, Louage, Il. No. 

1429; Guillouard, Louage; ], No. 419; Pla- 

niol, No. 1752: Alexandresco. IX. p. 19, 

191). | 
2, Astfel, rămâne acelaşi pre! şi acc- 

leaşi obligaţiuni ale proprietarului şi loca- 

tarului ca în primul contract: (Dalloz, Rep.. 

Louage, No. 584, Set: Alexandresco: LĂ, p: 

190, 191). RI 
1]. În ceea ce priveşte termenul însă, 

se vor aplica dispozițiunile privitoare la 

locaţiunea fără termen. (Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 569. p. 499: IDalloz. H6p-, Louage, 

No. 586; Suppl., Louage. No. 356: Laurent. 

XXV, No. 348, 549; Baudry et Wahl, Lou- 

age, LI, No. 1425: Guillonard. Louage, ]. 

No. 419; Planiol, II. No. 1732; Alexan- 

dresco, LX. p. 191). , Ne 

12. Taciia reconducțiune își găseşte a- 

licațiunea nu numai la imobile, ci şi la 

ocaţiunea lucrurilor mobile. (Dalloz, Rp.. 

Louage, No. 881; Baudey et Wabhl, Louage. 

UI, No. 1404; Contra: Pothier, Louage. IV, 

No. 371; Duvergier, Louage, TV, No. 234; 

Troplong, Louage, Îl. No. 461: Marcade, 

Art. 1738 urm; No. 2; Huc. X. No. 274; 

Guillouard, Louage, LI, No. 685; Alexan- 

dresco, LX, p. 188. nota 1). 

13. 'Tacita relocaţie are loc la contrac- 

tele de abonament la telefon. deoarece a- 

cesre coniracte au caracterele contractelor 

de locaţiune. (Alexandresco, TX, p. 18, 

nota î). : - 

14, Tacita relocaţie ra putea fi dovedită 

prin martori şi prezumpțiuni potrivit drep- 

tului comun, dacă nu există contestaţiune 

nici asupra coniractului anterior, nici asu- 

pra cuantumului chiriei sau arendei, (A- 

lexandresco, 1X, p. 190). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Un contract. făcut pe un termen mai 

lung, vizat însă de oficiul de închiriere nu- 

mai pe un an. nu poate fi considerat con- 
tract în curs ci un contract expirat şi 
prelungit prin efectul legilor de închiriere. 
__Nu poate fi vorba de relocație tacită a- 
benci când „lipseşte consimțimântul ambe- 
lcr părti şi când chiriaşui stă în imobil 
prin efectul legii. (Cas. Î, complet chirii, 
7R0 din 24 Martie 1925, Pand. Săpt. 27 din 
1925). | 

2. Proprietarul imobilului ocupat de un 
comerciani, şi neevacuat benevol de acesta. 
«ra dator a cere expulzarea lui pe cale de 
ordonanţă prezidențială în chiar ziua de 
6 Mai 1925. Simpla întârziere a cererii de 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1437 

evacuare denotă consimţimântul tacit la 

selocaţiunea imobilului. (Lrib- Suceava VII, 

4 Aug. 1925. Curier Judiciar 37/1925), 

3, helocajia tacită se stabileşte nedeter- 

minată în termen şi ia sfârşit prin conce- 

diul dat potrivit art. 1456 al, II, (v. art. 

1437, 1452 e. c.). | 
Caracierisiica aceasta a duratei nelimi- 

tate şi modul consimţimântului în prelun- 

girea contractului. denotă că dacă părţile 

convin altfel de termen. ia naştere o con- 

venţie expresă — scrisă sau verbală — şi 

deci modul de probare nu mai poate fi a- 
cela al tuciiei relocaţii. 

În plus, tacita reconducție nu se poate 

prezuma când nu a existat acord de vo- 

inţe, sau când locatarul se mentine în imo- 

bil contra voinţei locatorului. 

In speţă, s'au dat: a) un concediu-aver- 

țisment conform art. 1458 c. c-., care po- 

irivit doctrinei împiedecă naşterea reloca- 

ței, chiar dacă se dă ulterior expirării con- 

tractului expres; fiind însă nevoie a se e- 

mite într'un timp potrivit. care să nu pre- 

zume începerea iacitei reconduţii, fără a 

se ține seamă însă de termenele defipte de 

obiceiul locului conform art. 1456 al. Il, 

e. c.: b) Deşi potrivit art, 1458 c. c., con- 

cediul odată notificat. relocaţia tacită nu 

mai poate fi opusă chiar dacă locatarul 

sa mai servit încă de imobil. totuşi exi- 

stând discuţie asupra faptului dacă art. 
1438 c.'c.. contitue o piedecă absolută na- 
şterii relocaţiei tacite. iar concediul-aver- 

- disment fiind notificat cam târziu, ne mai 
putând opera ca atare, se poate face uz 
în speță şi de cel de al Il-lea concediu 
dai de reclamant, conf. al. II, art. 1456 
şi după previziunile art. 1457, 1452 c. c, 

În adevăr concediul fiind dat la 26 Mai 

1925, iar hotărîrea obținându-se după 26 
Oct, st. v., cerințele legii sunt satisfăcute. 
Astfel acţiunea în evacuare a devenit admi- 

sibilă, chiar dacă — prin imposibil — s'ar 

fi admis că tacita relocaţie ar fi putut o- - 

pera în împrejurările din acțiune. 
Faptul că preşedintele băncii a pus re- 

zoluţia pe concediu. că refuză a se supune 
somaţiei, nu conchide la nimic. deoarece 
concediul este un act unilateral, care ope- 
rează independent de orice accepiare. (]. 
oc. rural“ Bârca-Dolj, earte de jud. civilă 
No. 476;925, Jur. Gen..1926 No. 176). 

4. Din redaciiunea clară a articolelor 1; 
2 şi 5 Legea proprietarilor din 1905 se de- 
duce fără umbră de îndoială că evacuarea 

se poate obține fără citarea părţilor pe 

baza contractului autentic învestit cu for- 
mula executorie numai în cazurile expres 

prevăzute de art. 2, — care fiind deroga- 

toriu dela dreptul comun. este de strictă 

interpretare, — şi anume numai atunci 

când cererea are de obiect plata chiriei 

sau arenzii. sau evacuarea imobilului pen- 

tru neplata acestora; în toate celelalte ca- 
zuri cererea va lua calea contencioasă, care 

este cea de drepi comun, prevăzută de ari. 
5 şi următorii din legea menţionată. 

Ori de câte ori ne găsim în fala unui con- 
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tract de închiriere făcut pe termen deter- iune puternică precisă, care să întăture în minat, dacă după expirarea acestui ter- mod neîndoielnic ideea „Consimţimântului men locatarul rămâne şi este lăsat în po- tacit al părlilor prezumat în condițiunile ce. i imobilului, se operează, în confor- rute de lege, (Trib. Argeş secţia [, sent. mitate aa dispozițiunile ant 1457, 1464, şi civilă No. 32 din 1926, Jur. Gen. 1926 No. 
1452 cod. civil, o relocaţiune tacită, ia 641). _ „ naştere un nou gontract, pe temeiul unui 5. Când chiriaşul este lăsat În casă după 

"consimțimânt tacit a] părților, tras din fo- expirarea termenului, locaţia se consideră 
losinţa mai departe a lucrului închiriat,  reînoită până la termenul imediat de mu 

„ contract care diferă de cel vechiu prin aceea tare conform. obiceiului locului, adică. 
că este tacit şi că efectele sale se regulează dacă contractul ia finit la Sf. Gheorghe şi 
upă, dispoziţiunile articolului relativ la  locatarul continuă a rămânea în casă, se 

locaţiunea fără termen. 
prezumă că proprietarul a înţeles să creeze 

eplaia chiriei nu poate fi invocată ca o nouă convenţiune până la Sf. Dumitru. 
un fapt care să desmintă relocaţia tacită, (Jud. Heria, Cartea de jud. No. 1045 din 
fiindcă acest singur fapt, care poate avea 1926. Jurispr. Gen. 1926 No. 1698), 
diferite explicaţiuai şi poate fi datorit mai 6. A se vedea: art. 1416, nota 2; art, 1436, 
multor împrejurări, nu constitue o prezum- nota 2; art. 1452 cu notele respective. Art. 1438. — Când s'a notificat concediul, locatarul, chiar dacă ar îi continuat a se servi de obiectul închiriat sau arendat, nu poate opune relocaţiunea tăcuță. (Civ. 1437; Civ. Fr. 1739). Text. fr. Art. 1739. — Lorsqu'il y a un cong6 signifi6, le preneur quoi- 
qu'il ait continu6 sa Jouissance » ne peut invoquer la tacite r6conduction. 

Doctrină, Louage. III, No. 503; Dalloz, Rep., Louage. No. 575; Laurent, XXV, No. 539; Huc, 
1. Pentru ca să nu se poată invoca de X, No. 535; Baudry et Wabhl, Louage, II, „ este bine No. 1417; Guillouard, Louage, I, No. 416). 

  
: , i - 5. Nu este nevoie de concediu şi nici nu 

riat la expirarea termenului contractului se poaie invoca tacita reconducţiune, dacă 

Șe,, locatiune, (Dalloz, Rep. uage, No sa prevăzut într'un contract de locaţiune 

25). 

  

cu durată deierminată că nu sc va putea 

i 2. De asemenea, peniru a se pune la a- invoca tacita reconducţiune chiar dacă nu 

: dăpost de Prezumpţiunea tacitei reconduc- Sa dat concediu. (Dalloz, Rep. Louage, No. 

_ jiuni, este prudent ca proprietarul să a- 79), dreze locatarului o Somațiune ca să „6. Nu se pvuate invoca tacita reconduc- 
părăsească imobilul închiria! la expirarea  țiune dacă s'a dat un concediu sau o în- 
termenului contractului de locaţiune. (Dal.  ştiințare, fie de către proprietar, fie de 
oz, Rep, uage, No. 573; Baudry et către locatar, (Demante et Colmet de San- 
Wabl, Louage, ÎL, No. 1415; Guillouard, tere, VII, No. 185 bis, I: Aubry et Rau. 
Louage, 1, No. 417; Planiol, II, No. 1732). ed. 4-a, IV, $ 569, p: 499; Dalloz. Rp, 

3. Această somaţie poate fi făcută  Louage, No. 575; Suppl, Louage. No. 531; 
Chiar şi după expirarea termenului con. Laurent XXV, No. 539; Guillouard, Louage, 

ului i ă fi curs Too. 416, 417; Alexandresco, IX, p. 189, reconducjiuni.- (Duvergier, Louage, III, No. 7. În cazul când după concediu, locata- 
505; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 569, nota rul continuă a rămâne în imobil, fără să 
20, p. 499: Dalloz, Rep., Louage, No. 573; existe o tacită reconducţiune, e] va trebui 
Laurent, XXV, No. 558: Baudry et Wabl. să plătească despăgubiri proprietarului 
Louasge, II, No. 1416; Guillouarq, Louage, “proporţionale cu paguba ce a i 
I, No. 4it: II, No. 600). 4. Legea nu prevede o formă sacramen- Laurent, XXV,_No. 341: Huc, X, No. 552, 
tală pentru facere concediului. Cu toate că 376: Laurent, XXV. No. 541; Huc, X, No. 
art, 1759 c. civ. fr. (1458 c. civ.:rom.) pre. 5%; Baudry et Wahl, Louasge, II, 1418; 
vede un concediu notificat, este de ajuns  Guillouard, Louage, I, No. 425), | sau o invitaţie de „a părăsi imobilul la expi- , Jurisp rudenţă, 
rarea coniractului, cuprinsă în chitanța de (Continuare dela 1924 până la 1927). 

Primirea ultimei rate de chirie. (Duvergier, I. A se vedea: ari. 1437, nota 3 „__ Art. 14839. —Contractul de locaţiune se desființează când lucrul a 
pierit în total sau s'a făcuţ netrebnic spre Obicinuita întrebuințare ?), 
N 

1) In textul francez lipsesc cuvintele: „sau s'a făcut netrebnie spre obicinuită întrebuințare: 
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“In caz când una din părți nu împlineşte îndatoririle sale 
principale, cealaltă parte poate cere desființarea contractului. (Civ. 
1020, 1021 urm.. 1025, 1083, 1156 urm., 1365, 1366, 1423, 1429 

urm., 1466, 1453, 1455; C. com., 716; L. Timbr. 21 $ 1-b; L. 

agrară 30; L. asupra drept. propriet. (Mon. of. 324/903), Art. 1, 2; 
Civ. Fr. 1741). 

Text. fr. Art. 1741. — Le contrat de louage se r6sout par la perte de 
la chose loute, et par le defaut; respectif du bailleur et du preneur, de remplir 
leurs engagements. 

Bibliografie . (continuare). 

BUzDUGAN V. Gu., Discurs, Dreptul 5/1927, Curier Jud. 3/1927; 
GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. IL, „Pactul comisoriu și oferta reală de plată“, p. 91; 
GRUIA V. ION, fMotă sub Judec. ocol VI, Bucureşii, 5 Nov. 1924, Jur. Gen. 1925, No. 1719; 

luuio Gronae, Notă sub Trib Ilfov s, II, e. c., 1265 din 2 Nov. 1925, Pand. Rom. 1926, Il, 95; 

NICOLEANU G. HipPOLYTE, Notă sub Trib Ilfov s. 1], e. c., 761 din 24 lunie 1925, Pand. 

Art, 1439 

Rom. 1925, Il. 279. 

(INDEXIALF ABETIC- 
(la doctrină) 

Apreciere suverană 4, 6,9, | Inutilitate 3. 
Cod civil francez 1. Jurisprudenţă 4. 
Contract nou 11. Locaţiune 1 urm. 
Destinaţie 6. Notificare 7, 8 
Doctrină 4, Pact comisor expres 4, 5, 
Executarea obligaţiei 4, 1—11, 
5,7,8. Renunţare 9, 10. 

Hotărire 4, 5. Rezerve 9, 
Reziliere 1 urm Jogăduinţă 10, 11. . 
Reziliere de drept 2, 7,8, 

114 
Intârziere 7, 8. 
Intenţie 9. 
Interpretare 4. Termen de graţie 4—6. 

Doctrină 

1. Cuvintele: „sau s'a făcut netrebuic 
spre obişnuita întrebuințare“ din art. 1459 
al. 1 e. civ. rom. sunt adause de legiuitorul 
român, ele lipsind în art. 1741 c, eiv. fr. 
corespunzător. (Alexandresco, LĂ, pn 89, 
nota 5). 

    

2. În textul art. 1439 $ 1 c. civ. rom, tre 
bueşie să se adauge că contractul de loca- 
țiune se _reziliază „de drept“. (Alexan- 
dresco, IX, p. 89, nota 2). 

3. Textul art, 1459 $ 2 c. civ. rom. este 
inutil, deoarece constitue aplicarea art. 
1021 c. civ. rom. De asemenea, art. 1450, 
1446, 1455 c. civ, rom,, cuprind aplicarea 
aceluiași principiu, (Alexandresco, IX, p. 

). 
4, Doctrina şi jurisprudenţa interpretând 

textele codului civil au fixat trei grade de 
pact comisoriu în materie de executarea 
convenţiunilor între părţile contractante şi 
anume: Pactul comisor de primul grad, 
prevăzut de art. 1020 şi 1021 cod. civil 
precum şi de alte articole din codul civil 
cum sunt: 1320, 1565, 1429, 1430, 1439 ete.: 
Când una dintre părțile contractante nu-şi 
îndeplineşte obligaţia, cealaltă parte are 
dreptul să ceară rezoluţiunea contractului. 
Această rezoluţiune trebue cerută în jus- 
tiție care are 0 putere suverană de apre- 

ciere şi poate chiar să acorde un termen 
de graţie păriii care nu şi-a executat obli- 
gaţia; de asemenea pariea are dreptul ca 
în tot cursul judecării afacerii înaintea in- 
stanțelor de fond să-şi execute angajamen- 
tul, ÎN. Georgean, Siudii Juridice, |, p. 91). 

5. Se decide în genere că nu se poate 
pronunţa rezilierea unui contract în baza 
art. 1020 şi 1021 ce, civil, dacă mai înainte 
sau în cursul judecății acţiunii în reziliere 
şi cel mai târziu până la darea hotărîrii 
definitive, debitorul îşi execută obligaţia 
sa. In adevăr dacă instanțele de fond sun. 
autorizate de lege ca în cazul când nu 
este stipulat paciul comisor expres să a- 
corde debitorului un termen de grație pen- 
tru u putea să-şi. execute obligaţia, chiar 
după pronunțarea hoiăririi, cu atât mai 
mult debitorul este în drept în acest caz 
să înlăture rezilierea contractului prin exe- 
cutarea obligaţiei sale în cursul procesu- 
lui. (Laurent, XVII, No. 150 urm.; XXV,      

  

   

NANo. 208; Aubry et Rau, IV, par. 502, pag. 
7 urm,; Demolombe, XXV, 515; Planiol, 

y et Barde, ed. 2-a. Obligations, II, 
-; Baudry et Wahl. ed. 2-a, Lou- 
30, 1580; Dalloz, Râp., alph. Ju- 

gemeni, No, 464; D. Alexandresco, VI, pag. 
90, 91, 102; IX, pag. 195, 196, 197; D. Hozoc, 
Pactul comisor expres, ed. 2-a, pag. 9; 
N. Georgean, Studii Juridice, I, p. 92). 

6. Tot pe aceleași consideraţiuni sa de- 
cis că atunci când se stabileşte că locatarul 
a schimbat destinaţia imobilului, contra- 
venind astfel obligaţiei prescrisă de ari: 
1429 c, civ., în această situaţie și în lipsa 
unei clauze rezolutorie expresă, instanţele 
de fond au dreptul să aprecieze dacă acţi- 
unea în reziliere trebue admisă sau dacă 
urmează a: se acorda un termen pentru a-şi 
îndeplini obligaţia. Bine: înțeles acordarea 
tezinenului de graţie este absolut faculta- 
tivă iar nu obligatorie pentru instanţele de 
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Art. 1439 

judecată. (N. Georgean, Studii Juridice, 1, . 93). | 
, 7, “Pactul comisor expres de al doilea 
grad, despre care se vorbeşte şi în art, 1656 
c civ. fr. (1507 cod. civ, rom.). Dacă una 
dintre părțile contractante nu-şi execută 
obliguţia, contractul va fi rezolvit de plin . drept Această situaţie se deosebeşte de paciul comisor de primul grad prin fapiul 
că peniru ca acest pact să opereze este ne- cesară 0 notificare sau o altă punere în întârziere cum ar fi o acțiune în justiție şi până la această punere în întârzicre debi- torul poate să-şi execute obligația însă după acest act, partea în culpă nu-şi mai poate executa ubligaţia fără voia celeilalte Părţi, iar justiţia trebue să constate numai că pactul comisor a operat. deci că sa rodus rezilierea sau rezolu,ia contractu- ui, neputând să mai acorde un termen de grație. (Dalloz, Rep. alph. Vente, No. „1270-20, 1272, 1254-40, 1274; Demolombe, XXV, No. 554; 'Demante et Colmet de San- terre, V, No. 105 bis, II; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, s 502, text şi nota 8, p. 8; Dalloz, Rep. Suppl., Obligations, No. 472; Laurent, XVII, No. 163: Huc. VII, No. 281; Baudry ei Barde, Obligations II, No. 957; Planiol, II. No. 1324; Alexandresco, VI, p. 100, 101; D. Hozoc, Pactul comisoriu ex- pres, ed. 2-a, p. 9, urm.; N. Gcorgean, Stu- dii Juridice, |. p._95, 94; Comp. Contra: Toullier, VI, No. 555; Duranton, XVI, No. 575, 377; Larombiăre. Obligations, Art. 1184, No. 5 urm.; Troplong, Venie, II, No. 666 urm.). 
8. Pactul comisor expres de al treilea grad: Dacă una din părţile contractante nu-şi execută obligaţia, contractul va fi re- zolvii de plin drept, fără somaţie şi fără judecată. În acest caz nu mai este nece- 

gratie. Debitorul îşi poate executa obligaţia numai până la termenul fixat; d termen nu mai poate să o facă fă creditorului. (Demolombe, XXV, No. 558; Demante et Colmet de Santerre. V, No 105 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 502. text şi nota 86, p. 8; Dalloz, Rp. alph., Louage, No. 555; Vente, No. 1271; Laurent, XVII. No. 168 urm.; Huc, VII, No. 281; Baudry et Barde, Obligations, II, No, 960: Planiol, II, No. 1524; Alexandresco. VI, p. 102, 105; D. Hozoc, Pactul comisoriu expres, ed. 2-a, p. 15 urm.: N. Georgean, Studii Juridice. Î, p. 94). 
9. Partea în favoarea căreia este stipulat pactul comisor €Xpres, are dreptul de a renunța la beneficiul lui în mod expres "Sau tacit, chiar fără consimțimântul păr- tii adverse, fie în mod temporar, fie în mod, definitiv pentru toată durata contrac- tului; aprecierea împrejurărilor din care 
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"rezultă o ienunţare la beneficiul pactului comisor expres, aparţine instanțelor de fond. Aşa prin faptul că proprietarul în. tr'un contract de locațiune, a acceptat plata chiriei după termenul prevăzut în contract, sub sancliunea pactului  comisor expres, sau ar fi acordat locatarului un nou ter- men pentru plată, fără să facă YICO re- zervă în privinţa pactului Comisor expres peniru termenele următoare. poate fi inter. pretat ca o renunțare temporară la bene. ficiul acestui pact şi dacă proprietarul în. țelege să beneficieze în viitor de avantajele pactului comisor expres, irebueşte să în- cunoştiințeze pe locatar despre intenția sa de a reclama pe viitor o excculare inte. grală a contractului peniru ca acesta să nu mai poate compta pe vreo Îngăduință şi să nu fie surprins în buna sa credință. (Dalloz, Rep. Supplement, Louage, No. 508, 514: D. Alexandresco. IX, p. Î57; D. Iozoc. Pactul comisor, cd. II-a). 0. Simpla îngăduință din partea pro- prietarului de a i se plăti câştiul de chirie 
poate fi considerată în gencral ca o renun- eficiul pactului COMiSsor expres decât pentru acel termen. (Laurent, XXV, 0. 574), 

” 11. Pactul comisor expres prevăzut in- tr'un contract de locaţiune, operând de plin drept rezilierea contractului prin nerespec- 

aceasta părţile, în mod tacit. au convenit ca vechiul contract să înceteze şi un nou contract de închiriere să înceapă, cu totul diferit de cel vechiu, întru cât părțile păs- 
pres, raporturile dintre ele urmează a fi rc- gulate după dispoziţiile codului civil în ma.- terii de locaţiune; D ozoc. Pactul comi- sor: ed. 2-a). 

12, A se vedea: art. 1021 şi 1423 din co- dui civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până Ia 1927) Potrivit principiilor de drept în ma- 

1. 
terie de indiviziune, atât timp cât durează starea de indiviziune, fi 

Drept consecinţă i principi 
| Secinţă a acestui principiu, ac- 

tele, de administraţie asupra unui lucru fn 
indiviziune trebuind a fi făcute cu Con- semțimântul fiecăruia „din. coproprietari, 

le locaţiune o- 
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Prin urmare, în speţă, intimatul neavând 
consimţimântul coproprietarilor săi, ci din 
contră opunerea lor formală, nu putea ce- 
re şi obține rezilierea contractului de a- 
rendare în discuţiune în baza art. 30 legea 
agrară, care dacă prevede în anumite ca- 
zuri facultatea pentru proprietari de a re- 
zilia un contract de arendă, prin aceasta 
însă nu urmează că a înlăturat aplicarea 
principiilor de drept în materie de indivi- 
ziune, ci cată deci, în lipsa unei deroga- 
țiuni exprese a-şi avea întreaga aplicaţiune 
în cauză. (Cas. 1, 635 bis din 20 Martie 1935, 
Pand. Rom. 1925, 1, 259). 

2. Dacă nu există o acţiune principală 
pentru plata chiriei, ci se cere evacuarea 
numai peniru neplata regulată a chiriei, 
acțiunea în evacuare este inadmisibilă. (C. 
Apel Chișinău, s. I, 185 din 19 Sepi. 1925, 
Pand. Săpt- 22 din 1925), 

3. Moşiile rămase dela expropriere nu 
pot fi arendate decât pe termen de cel 
puţin 7 ani şi cu drept de preferință, la 
preţ şi condiţii egale, a obştiilor locale sau 
agronomilor de profesie. 

In faţa mai multor oferte, proprietarul 
este liber de a alege ca arendas fie obştea, 
fie unul din agronomii tiiraţi. Preferinţa 
fiind lăsată la dispoziţia proprietarului, ne- 
indicarea ca în speță, prin comunicarea 
făcută primarului şi Consilierului Agricol. 
a tuturor condiţiilor arendării, nu poate 
atrage nulitatea contractului. (Cas. 1, 2647 
din 19 Octomwrie 1925, Pand. Săpt. 11926). 

4. Dacă un contract de închiriere a fost 
încheiat cu o societate în nume colectiv şi 
dacă în contract se stipulează că orice mo- 
dificare a contractului de societate va fi 
adusă, în prealabil, la cunoştinţa proprie- 
tarului pentru a o aproba, retragerea unuia 
dintre asociaţi, fără încunoştiințarea pro- 
prietarului, aduce rezilierea contractului de 
locaţiune, deoarece contractul fiind înche- 
iat cu societatea în nume colectiv, prin re 
tragerea unuia dintre asociaţi, se scade ga- 
ranţia proprietarului pentru plata chiriei la 
termenele stipulate în contract, cât şi pen- 
tru plata daunelor rezultate din degradă- 
rile sau incendiul ce s'ar produce la imobi- 
lul închiriat, când aceste daune sunt impu- 
tabile locatarilor. (Trib. Ilfov s. III. 28 
Ociomvrie, 1925, Jur, Gen. 1926, No. 746), 

5. Acţiunea în reziliere a unui contract 
de locaţiune este fondată când se consiată 
că chiriaşul n'a achitat chiria la epocile 
din contract şi nici după ce a fost pus în 
întârziere prin acțiune, ci cu mult mai târ- 

DESPRE CONTRACTUL DE. LOCAȚIUNE Art, 1440 

ziu. (Trib. Ilfov. s. II, e. e, 1265 din 2 
Noemvrie 1925, Pand. Rom. 1926, II, 95). 

6. lvacuarea imobilului de către chiriaş 
este o consecinţă a rezilierii contractului 
de locaţiune intervenit între dânsul şi pro- 
prietar. . 

Această reziliere, deci şi evacuarea, poa- 
te fi cerută nu numai ca o consecință a 
neachitării chiriei de către chiriaş, deci nu 
numai în cazul când chiriaşul mai daio- 
reşte chirie, ci şi ca o consecință a modului 
neregulat al achitării chiriei, când prin ur- 
mare numai din acest punct de vedere chi- 
riaşul se află în culpă pentru neexecuta- 
rea întocmai a obligaţiunilor sale contrac- 
tuale. 
Proprietarul poate cere fie împreună prin 

aceeaşi acțiune, plata de chirie şi rezilierea 
fie separat numai una din ele. 

In speţă, prin acțiunea sa recurentul a 
cerut atât plata de chirie pentru ratele în 
restanţă. cât şi rezilierea ca o consecinţă a 
neîndeplinirii acestei obligaţiuni contrac- 
tuale. În asemenea condițiuni acest al doi- 
lea punct al acţiunii sale, rezilierea, forma 
un capăt de cerere deosebit, iar nu un ac- 
cesoriu al cererii de plata chiriei şi deci 
instanţa de fond era obligată ca cercetân- 
du-l separat, chiar dacă se renunţă la cel 
dintâi să vadă dacă prin modul în care a 
făcut plata chiriei, chiriaşul este sau nu, în 
culpă şi aceasta cu atât mai mult cu cât 
ea însăşi constată că renunţarea proprie- 
tarului la plata chiriei nu s'a făcut pur şi 
simplu, ci sub rezerva introducerii unei 
acţiuni principale cu privire la acest cap 
de cerere. (Cas. I, coraplet chirii dec. 4557 
din 7 Decemvrie 1925, Curier Jud. 18 din 
1926). 

7, Din momeni ce un chiriaş a obținut 
“poprirea chiriei datorate în propriile sale 
mâini şi s'a judecat cu proprietarul asu- 
pra efectuării acestei popriri, acesia nu 
mai poate obţine evacuarea chiriaşului pen- 
irucă n'a depus chiria. (Cas. IL, 4890 din: 
16 Decemvrie 1925, Pand. Rom. 1926, III, 
81). 

8. Contractul de arendă nu se poate des- 
fiinţa prin voința numai a uneia din părți. 
(Cas, Î. 2917 din 2 Iunie 1926, Pand. Săpi. 
38 din 1926). | 

9, A se vedea: art. 494, nota 5; art, 5i7, 
nota 2; art. 786, nota 19; art. 1021, notele 
24 şi 28; art. 1420, nota 4; art. 1495, nota 
1; 1429 cu notele respective, art. 1457, 
nota 1). 

:5 Art, 1440.— Contractul de locaţiune nu se desființează prin moar- 
tea locatarului, nici prin acea a locatorului. (Civ. 1485; Civ. Fr. 1742). 

Tei. fr. Art. 1742. — Le tontrat de louage n'est point râsolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1742 e. civ, 
în. (1440 ce. civ. rom-), în principiu, moar- 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. — 7 

tea locatorului nu constitue o cauză de de- 
sființarea contractului de locaţiune. (Dal- 
loz, R€p., Louage, No, 525: Suppl, Louage, 
No. 299; Baudry et Wabhl, Louage, I, No 
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1259; Guillouard, Louage, IL, No. 350; A- 
lexandresco, LX, p. 220). oa 

2. De asemenea, potrivit, dispoziţiunilor 

aceluiaşi articol, în principiu, moariea, lo- 

catarului, nu constitue o cauză de desfiin- 

țarea contractului de _locaţiune. (Dalloz, 
Rep.» Louage, No, 525; Suppl., Louage, No. 
299; Baudry et Wahl, Louage, |. No. 1259; 
Guillouard, Louage, IL, No. 550; Alexan- 
dresco, LX, p. 220). N 

3. În cazul când locaţiunea a fost deter- 
minată de consideraţiunea persoanei locata- 
rului, după o părere, moartea locatarului 
nu aduce desființarea contractului de lo- 
caţiune. (Dalloz, Râp., Suppl., Louage, No. 
299; Huc, X, No. 340; Baudry et Wabl, Lou- 
age, I, No. 1265; Guillouard, Louage, ÎI, No. 
351; Alexandresco, LX, p. 220). 
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4, După altă părere, în acest caz, se vor 

în consideraţie împrejurările cauzei 

lua în presupusă a părţilor. (Laurent, RV. 
No. 518). , , 

5. Contractul de locaţiune nu se desfin- 

țează prin moartea locatarului, chiar dacă 

succesiunea acestuia a fost acceptată sub 
beneficiu de inventar. (Huc, X, No. 340: 
Baudry et Wahl, Louage, 1. No. 1261: Gu- 
illouard, Louage, 1. No. 358). 

6. In cazul când sa prevăzut o clauză 
expresă în contractul de locaţiune, acest 
contract va fi desfiinţat prin decesul pro- 
prietarului sau al locatarului. (Dalloz, Rp. 
Louage. No. 525; Baudry et Wabl, Louage, 
1, No. 12607; Alexandresco, LX, p. 221). 

Art. 1441. — Dacă locatorul vinde lucrul închiriat sau arendat, 
cumpărătorul este dator să respecte locaţiunea făcută înainte de 
vânzare, întru cât a fost făcută prin un act autentic sau prin un 
act privat, dar cu dată certă, afară numai când desfiinţarea ei 
din cauza vânzării s'ar îi prevăzut în însuşi contractul de locaţiune. 
(Civ. 969, 972, 1171, 1182, 1420, 1442 urm,, 1803, 1806; Pr. civ. 
516, 566, 722, 723; Civ. Fr. 1743). | 

* Text. Jr. Art. 1743. — Si le bailleur vend la chose loute, 
peut expulser le fermier ou le locataire 

Y l'acequsreur ne 
qui a un bail authentique ou dont la 

date est certaine, a moins qu'il ne se soit râservâ ce droit par le contrat de bail. 
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Codul civil 

age, Î, No. 17 urm.; Planiol, ÎI, No. 1707 
urm.; Alexandresco, IX, p. 202, nota 1). 

3. Dispoziţiunile art. 1745 c. civ. în. (1441 
c. civ. rom.) își găsesc aplicațiunea atât 
caselor câi şi moşiilor. (Dalloz, Rp., Lou- 
age, No. 485). , 

4. Dispoziţiunile art. 1745 €. civ. fr. 
(1441 c. civ. rom.) își găsese aplicațiunea 
numai imobilelor iar nu şi lucrurilor mo- 
bile, afară de cazul când ele constituese un 
accesoriu al unui imobil. (Dalloz, Rp. 
Louage, No. 874: Baudry et Wabhl, Louage, 
I, No. 1274; Alexandresco, IX, p. 2%, 
nota 3). . 

5. Dispoziţiunile art. 1743 c. civ. fr. (1444 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
locaţiunea drepturilor de vânătoare sau de 
escuit. (Huc, X, No. 345; Baudry et Wahl, 

Pouage; I, No. 1273). 
6. Locatarul, potrivit dispozițiunilor art. 

1745 c. civ. fr. (1441 c. civ. rom.) nu poate 
opune contractul şău unui nou proprietar, 
cumpărător al imobilului închiriat sau a- 
rendat, decât dacă, e constatat prin act au- 
tentic sau prin act sub semnătură privată 
însă cu dată certă. (Troplong, Louage, II, 
No. 505; Demante et Colmet de Santerre, 
VII, No. 189 bis, IV; Laurent, XIX, No. 
314; XXV, No, 38; Baudry et Wabl, Lou- 
age, Î, No. 1282; Gwillouard, Louage, I, 

o. 562: Planiol, II, 1742; Dalloz, R&p.,. 
Obligations, No. 3950; Suppl., Louage, No. 
201: Alexandresco. VII, p. 184; IX, p. 204; 
N. Georgean, Studii Juridice, 1, p. 32, 53). 

Din acest principiu rezultă că noul 
achizitor nu poate fi ținut la alte obliga- 
țiuni decât acele cari rezultă din contrac- 
tul de locaţie cu dată certă. pe care fostul 
proprietar îl avea încheiat cu locatarul, 
fără să i se poată opune alte modificări adu. 
se contractului decât acele constatate prin 
acte cu dată certă anterioară vânzării imo- 
bilului; astfel s'a decis că dacă în contrac- 
tul de închiriere se prevede clauza de re- 
ziliere a contractului în- caz de subînchi- 
riere, chiar dacă sar îi considerat ca dove- 
dit faptul că fostul proprietar ar fi cu- 
noscut şi tolerat subînchirierea, totuşi a- 
ceastă. toleranţă nefiind dovedită printrun 
act cu data certă. nu poate fi opusă nou- 
lui proprietar. (N. Georgean, Studii Jun- 
dice. I, p. 33, 34), 

8. In baza aceluiaşi principiu s'a decis — 
deși chestiunea este controversată — că nu 
se pot opune noilor cumpărători contracte 
de tocaţiune prelungite în virtutea legilor 
măsurilor excepţionale, dacă ele nu sunt 
constatate prin acte cari să fi dobândit 
dată certă înaintea înstrăinării imobilului 
înebiriat, (N. Georgean, Studii Juridice, 1, 
p. 34). 

9, Trebue asimilat cu un nou cumpărător 
şi adjudecatarul prin licitaţie, căruia deci 
nu-i pot fi opuse contractele de închiriere 
încheiate cu fostul proprietar sau modifi- 
cările aduse acestor contracte decât dacă 
au obținut dată certă anterior ' adjudecă- 
rii. (Baudry et Wabl, Louage. I, No. 129%, 
1525: Guillouard, Louage, 1, No. 560; Co- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1441 

lin et Capitant, II, p. 522; -Dalloz, Rep. 
Louage, No. 504; Vente publique d'immeu- 
bles, Ş 1780; Suppl., Louage, No. 288; N. 
Georgean, Studii juridice, I, p: 34, 35). 

10, De asemenea şi uzufructuarul şi în 
sfârşit orice terţ câștigător al imobilului, 
cum ar fi un coschimbător, un cesionar de 
uzufruct un donatar, etc, (Demante et Col- 
met de Sanierre, VII, No. 189 bis, III; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 365, nota 7, p. 
471; Dalloz, Râp., Louage, No. 489; Suppl., 
Louage, No. 289; Baudry et Wahl, Louaze, 
IL. No. 1331 urm.; Planiol, |, No. 2800; 
Colin, et Capitant, II, p. 522; N. Geor- 
gean, Studii juridice, 1, p. 35; Contra: 
Laurent, XXV, No. 24). - 

11, Când asupra aceluiaşi lucru sau 
cedat la două persoane diferite drepturi, 
cari ar putea coexista şi cari au dobândit 
dată certă în aceeaşi zi, cum ar fi dreptul 
unui locatar şi al unui cumpărător, cum- 
părătorul are dreptul să ceară isgonirea 
locatarului din imobil, prin aplicajiunea 
dispoziţiilor art. 1441 c. civ. rom. (1745 c. 
civ. îr.), deoarece locatarul nu poate face 
dovada că coniractul său de locaţiune a 
dobândit dată certă înainte de vânzare, 
(Dalloz, R€p-, Suppl.. Louage, No. 291; 
Troplong. Louage, II, No. 503; Guillouard, 
Contrat de louage, 1. No. 3602; Baudry er 
Barde,. Obligations, No. 2584: Baudry et 
Wah], Contrat de louage, I, No. 1282; A- lexandresco, LX, p. 204 nota 5), 

12, Locatarul având un contract de lo- 
cajiune autentic sau sub semnătură privată, 
însă cu dată certă, are dreptul să ceară 
noului proprietar să-l menţină în folosinţă, 
iar dacă în momentul vânzării, nu fusese 
încă pus în posesie, are dreptul să ceară a. 
cest lucru dela noul cumpărător. (Marcade, 
Art. 1745 urm.; No. 3; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 369, text şi nota 33, p- 501; Dal- loz, Rep. Louage,- No, 487; Suppl., Louage, 
No. 287; Laurent, XXV, No. 393; Huc, X, No. 291, 544; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 1512; Guillouard, Louage, 1, No. 567; Alexandresco, IX, p, 205; Contra: Duran- 
ton; XVII, No. 139; Duver ier, Louage, III, No. 281, 541). & vaga, 
13, Cumpătorul este obligat să execute obligaţiunile locatorului, fostul proprietar- 

(Demante et Colmet de Saniterre, VII, No. 
189 bis, II. 198 bis, XVIII, XIX; Dalloz. 
Re€p., Suppl., ouage, No. 285; Laurent, 
XXV, No. 392; Huc. X, No. 344; Baudry et 
Wabhl, Louage, I, No, 1313: Guillouard, Lou- 
age, Î, No. 369; Comp.: Troplong, Louage, 
II. No. 507; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV,.$ 369, text şi-nota 51, p. 501). - Ă 

14, Potrivit dispoziţiunilor art, 1745 c. 
civ. fr. (1441 c. civ. rom.) cumpărătorul nu 
este obligat să respecte contractul de lo- 
cațiune, autentic. sau sub semnătură pri- 
vată însă cu data certă, în cazul când des- 
fiinţarea lui din cauza vânzării, a fost 

„ Prevăzută în însuşi contractul-de locaţiune. 
 (Dalloz, Rep, . Louage, No. 507; Suppl, 
Louage, No. 294; Baudry et Wahl, Louage,



Art, 1441 

1, No. 1296; Guillouard, Louage, IL, No. 379; 

Alexandresco, LX, p. 205): , , 

15. Cumpărătorul nu este obligat să res- 

pecte contractele de locaţiune verbale sau 

fără dala certă. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 

IV, $ 370, p..502; Dalloz, Rep. Suppl, 

Louage, No. 291; Laurent, XXV, No. 390; 

Huc, X, No. 544; Baudry et Wabl, Louage, 

[, No. 1282: Guillouard, Louage, Î, No, 565; 

Planiol, II, No. 1742; Alexandresco, LX, p. 

206, 207). , _ 
16, Această soluţiune are loc chiar dacă 

cumpărătorul cunoaştea existenţa contrac- 

tului de locaţiune şi durata lui. (Laurent, 

XXV, No. 390; Huc, X, No. 344; Baudry et 

Wabhl, Louage, [, No. 1282; Guillouard, Lou- 
age, Î, No. 363; Contra: Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV. $ 370, p. 502). | 

17. Cumpărătorul este obligat să respecte 

contractul de locaţiune fără dată certă, 
dacă sa obligat prin contractul de vân- 
zare. (Dalloz, R€p., Louage, No. 491, 5il; 
Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 1283; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 366; Alexandresco, 

IX, p. 206, 207). 
18, In caz de înstrăinare a imobilului 

închiriat, locatarul este obligat să respecte 
contractul. dacă cumpărătorul o cere, chiar 
dacă contraciul său nu are dată certă, sau 
sa prevăzut în contractul de locaţiune fa- 
cultatea de reziliere în caz de înstrăinare 
a imobilului închiriat, deoarece această fa- 
cultate aparţine numai cumpărătorului iar 
nu şi locatarului. (Demante et Colmet de 

Louage, No. 502, 512; Suppl., Louage, 
294; Laurent, XXV, No. 594; Huc, X, 
344, 346; Baudry et Wahl, Louage, |, No.. 
1291, 1296; Guillouard, Louage, I, No. 370). 

19, În acest caz, singurul drept al loca- 
tarului este de a cere cumpărătorului să 
se pronunţe. dacă înțelege a respecta sau 
a cere desființarea contractului de locaţi- 
une, (Troplong, Louage, II, No. 550; De- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 196 
bis, IL; Dalloz, Rep., Louage, No. 502, 515; 
Suppl-, Louage, No. 297; Huc, X, No. 5%: 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 129%; Gu- 
illouard, Louage. I, No. 375). 

20, Dacă însă cumpărătorul nu răspun- 
de, ci primește chiar chiriile fără rezervă, 
după o părere. va fi presupus că-a renun- 
țat să ceară desfiinţarea contractului de lo- 
caţiune. (Duvergier, Louage, III, No. 550; 
Demanie et Colmet de Santerre, VII, No. 
196 bis, II; Dalloz, R€p., Suppl., Louage, 
No. 297). 

21, După altă părere, în, acest caz, nu 
va fi considerai numai după aceste împre- 
jurări, că a renunţat la dreptul de a cere 
desfințarea contractului de locaţiune. (Po- 
thier, Louage, No. 300; Duranton, XVII, 
No. 145; Troplong, Louage, II, No. 550; 
Dalloz, Rep., Louage, No. 498, 502, 513; 
Suppl., Louage, No. 297). 

22, Dacă s'a prevăzut în contractul de 
„locațiune că în caz de înstrăinare a iniobi- 
lului închiriat, contraciul de locaţiune se 
va desfiinţa de plin drept. locatatrul nu este 

Santerre, VII, No. 196 bis, |; Dalloz, REP 
o. 

No. 
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obligat să continue contractul. (Demante et 
Colmet de Santerre, VII, No. 19% bis, 1; 
Dalloz, Rep., Suppl. 1 ouage, No. 294; Lau- 
rent, XXV, No. 394; Huc, X, No. 346; Bau. 
dry et Wahl, Louage, Î, No. 12%; Gu. 
illouard, Louage, I, No. 370). . 

23, Cumpărătorul are dreptul să ceară 
dela locatar executarea tuturor obligaţiilor 
prevăzute în contractul de locaţiune. (Du- 
ranton;, XVII, No. 147; Laurent, XXV, No. 
392; Baudry et Wall, Louage, Î, No. 1314; 
Guillouard, Louage, I, No. 369). 

24, Când facultatea de reziliere a fost 
prevăzută în contractul de închiriere, cum- 
ărătorul poate cere desfiinţarea contractu- 
ui de locaţiune. chiar dacă nu sa prevă- 
zut această facultate în contractul de vân- 
zare. (Duvergier, Louage. III. No. 543; Au- 
bry et Rau. cd, 4-a, LV, $ 3609, p. 50; Dal- 
loz, Rep., Luuage, No. 510; Suppl.. Louage, 
No. 295; Laurent, XXV, No. 3%: Huc-ăX, 
No. 544; Baudry et Wabl. Louage, I, No. 
1297; Guillouard. Louage, I, No. 371; Con- 
tra: Duranton, XVII, No. 148; Troplong, 
Louage, TI, No. 511). 
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Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Conform art. 1182 codul civil, atesta- 
rea făcută de fosta proprietară pe contrac- 
tul de închiriere aflat în posesia chiriașului, 
iutimatul de azi, că a primit chiria şi pe 
semestrul Octombrie 1924—Aprilie 1925, de- 
şi proprietara vânduse acest imobil cu mult 
înainte de a deveni exigibilă chiria pe a- 
cest semestru, nu poate fi opozabilă noului 
proprietar. 
_Art. 1182 codul civil nu face nicio distinc- 

țiune în ce priveşte chitanţele de descăr- 
care, ci în mod generice dispune că nicio 
scriptură nu face credința faţă de cei de 
al treilea interesaţi, decât din ziua când a 
căpătat dată certă, 
Chiar dacă o parte din doctrină este de 

părere că chitanţele de descărcare sunt o- 
pozabile celor de al treilea, însă chiar în 
această teorie se cere ca condiţie ca unor 
asemenea chitanțe de descărcare să nu li 
se conteste sinceritatea şi seriozitatea lor. 
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In speţă însă, chitanţa de descărcare ce 
opune chiriaşul ca rezultând din atestarea 
făcută de vechiul proprietar pe contractul 
de închiriere, nu poate fi considerată ca 
sinceră şi serioasă: 1) prin faptul că plata 
s'a făcut înainte de termenele stipulate prin 
contract; 2) această atestare este conira- 
zisă prin act autentic — contractul de vân- 
zare încheiat între fosta proprietară şi noul 
dobânditor, fiindcă nu se menţionează ni- 
mica, 

Prin urmare, această atestare neputând 
fi opozabilă noului dobânditor — acțiunea 
de reziliere este fondată. (C. A. Bucureşti 
s. ÎI, dec. civ. 35 din 15 Febr. 1924, Jur. 
Gen., 1925 No. 2075). 

2, Dispoziţiunile excepţionale ale art. 7, 
al. 2, al legii privitoare la raporturile din- 
tre proprietari şi chiriaşi din 1924, — po- 
trivit cărora renunțarea anticipată la bene- 
ficiul prelungirii legale a contractelor de 
închiriere esie nulă numai pentru chiriaşii 
dela art. 10 al aceleaşi legi, — fiind limi- 
tative şi de strictă interpretare, urmează 
că de ea beneficiază numai chiriaşii de li. 
cuinţe arătaţi în acest din urmă text de 
lege şi care se bucură de prelungirea con- 
iractului, nu și ceilalţi chiriaşi.ale căror 
contracte n'au fost prelungite; în ceea ce 
priveşte pe chiriaşul de pivnițe, legea din 
1924 neprevăzând nicio dispoziţiune de pre- 
lungire a contractelor lor, urmează că ei 
rămân supuşi dispoziţiunilor de drept co- 
mun ale art. 1441 cod, civ. potrivit cărora 
contractele conţinând clauze de natura ce- 
lei de mai sus se desfiinţează în caz de vân- 
zarea imobilului închiriat. 

Prin urmare, numai prin exces de pu- 
tere şi violarea textelor de lege Tribunalul 
a putut decide în speţă că intimatul chiriaş 
nu poate fi evacuat, deşi prin contractul 
său el convine ca în caz de vânzarea imo- 
bilului, să-l părăsească. (Cas. I, Complet : 
chirii dec. 1850 din 29 Octombrie 1924, 
Jur. Gen. 1925 No, 1089). Aa 

3. Inaintea instanţei de fond ca şi prin 
motivele de recurs, nu sa constatat de re- 
curentă, faptul că chiriaşii au plătit chiria 
proprietarului imobilului în drept a primi 
plata în momentul efectuării ei, deci cu 
drept cuvânt afirmă Tribunalul că recu- 
renta a dobândit imobilul, în condițiunile 
în care i-a fost transmis de vechiul pro- 
prietar. adică, închiriat şi cu chiria plătită, 
anticipat pe un an, şi ca atare pretenţiuni- 
le noului dobânditor asupra venitului imo- 
bilului urmează a se lichida între vânzător 
şi cumpărător, chiriaşul neputând fi obli- 
gat a executa din nou o obligaţiune stinsă 
deja prin plata efectuată în mâinile credi- 
torului în drept a primi plata. (Cas, |, 
complet chirii dec. 886 din 2 Aprilie 1925, 
Pand. Săpt. 25 din 1925). 

4, In fapt: Ordonanţă prezidenţială ob- 
ținută de intimata proprietară contra re- 
curentului, care i-ar deţine fără drept o 
moşie, Tribunalul se întemeiază pe titlul de 
proprietate. al intimaiei câre este un tes- 
tament, necontestat, iar contractul de suba- 
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rendare al recurentului nu poate fi opus 
- proprietarei, întru, cât el este vizat de Ad- 
ministraţia financiară, la o dată când pro- 
prietara obținuse deja anterior rezilierea 
contractului arendaşului principal. Soluţia 
instanţei de fond a fost menţinută de Inalta 
Curte. - 

In drept: Este constant în cauza că inti- 
mata are un titlu necontestat pe care îşi în- 
temeiază cererea: Testamentul, 
Apoi recurentul opune, în apărare un con- 

tract de subarendare cu dată certă din No- 
embrie 1924, emanat dela fostul arendaş al 
intimatei, căruia, printr'o deciziune a C. 
A. Bucureşti i se desfiinţase contractul de 
arendare încă din Octombrie 1924. 

Prin urmare, în speţă, bine a considerat 
tribunalul valid şi nedărimai titlul pe care 
îşi întemeia cererea de ordonanţă preziden- 
țială, intimata şi bine a declarat neopoza- 
bil acesteia titlul de subarendare a recu- 
rentului, întru cât fostului arendaș desfiin- * 
țându-i-se contractul de arendare şi deci 
orice drept asupra pământului arendat, nu 
mai avea nicio calitate, — ca ulterior, să 
subarendeze recurentului, şi să-i transfere, 
contra principiilor de drept, ceea ce nu 
mai avea în patrimoniu său; iar îm- 
prejurarea că subarendarea ar fi anterioară 
executării  hotărîrii ce  desființase con- 
tractul fostului arendaş, — chestiune pe 
care iribunalul nediscutând-o se pretinde, 
de recurent, că sa comis omisiune esenția- 
Jă — nu putea să aibă nicio înrâurire asu- 
pra, soluţiunii dată de tribunal şi deci a 
putut să no ţină în seamă tribunalul, căci 
un contract de subarendare nu se poate de- 
duce şi rezima pe detenţiunea imobilului 
până la executarea hotărîrii ce desființează 
contractul principal, ci pe drepturile per- 
sonale ale aceluia dela care emană, desfiin- 
tate. (Cas. I, dec. 1738 din 26 Iunie, 1995, 
Jur. Gen. 1925, No. 1989). 

5. Când doi arendaşi, cu contracte suc- 
cesive îşi dispută drepturile, este preferat 
cel care are daia certă anterioară, şi aceasta 
pe baza principiului din art. 1441 din co- 
dul civil. (Trib. Dolj, s. III, 224 din 9 
Iulie 1925, Justiţia Olteniei 17-18 1925). 

6. După dispoziţiunile art. 1441 cod. civ. 
dacă locatorul vinde imobilul închiriat, 
cumpărătorul este dator să respecte loca- 
țiunea făcută înainte de vânzare, întru cât 
a fosi făcută printr'un act autentic sau prin 
act privat dar cu dată certă anterioară 
vânzării. Această regulă de drept comun nu 
a fost abrogată nici expres, nici în mod 
implicit de Decretul lege 1420 din 1920, 
Dacă această legiuire a prelungit şi con- 
tractele verbale de închiriere nu: a înțeles 
să dea unor asemenea contracte putere de 
a fi opozabile noului achizitor al imobilu- 
lui. Deci art. 1441 codul civil, urmează 
să-şi aibă întreaga aplicațiune și sub im- 
periul acestei legiuiri — cum îl are art. 
1416 cod. civ.; că este aşa, legiuitorul când 
a fost să facă derogări a spus-o expres, 
de pildă art. 50 din Decretul lege 1420 din 
1920 cu privire la art. 4418 cod. civil -.-.
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Prin urmare, în speţă, contestatorul nea- 
vând decât un contract verbal, nu are le- 
galmente niciun drept opozabil noului a- 
chizitor al imobilului, aşa că el nu are ca- 
litatea, nici interesul de a se opune la a- 
ceastă execuiare, (C. A. Constanţa, dec. 
civ, 616 din 3 Oct. 1925, Curier Jud. 28 din 
1926). : . 

7, Subînchirierea verbală putând fi do- 
vedită şi căpătând dată certă, prin Tecu- 
'moaşterea existenței ei făcută de chiriaşa 
principală înaintea instanţei judecătoreşti, 
'Cutiea. de fond a făcut în speţă o justă 
aplicaţiune a legii şi în special a art. 1441 
codul-civil când a decis că subinchirierea 
recunoscuiă de chiriaşa principală, — an- 
terior datei când recurentul terț achizitor 
a devenit proprietarul imobilului prin ac- 
țiunea ce a intentat la oficiul de închiriere 
contra subchiriaşului, este opozabilă din a- 
cest punct de vedere şi recurentului actual 
proprietar, (Cas. I, dec. 3629 din 16 No- 
embrie 1925, Jur. Rom. 9/1926). 

8. Legiuitorul punând prin art, 1444 ce, 
e. cumpărătorului unui imobil închiriat o. 
bligaţiunea de a respecta locaţiunea făcută 
mai înainte de fostul proprietar, cât timp 
ea este consiatată prin acte autentice sau 
sub semnătură privată, dar cu dată certă. 
de aici nu rezultă că, locaţiunea se poate 
constata numai printrun contract formal 
de închiriere care să îndeplinească condi- 
țiunile arătate ei şi prin alt act din care 
însă să se poată deduce acordul de voințe 
al părţilor asupra acelei locaţiuni, act care 
pentru a fi opozabil terţilor achizitori, tre- 
bue să fie transcris. sau să aibă dată certă 
anterior achiziţiunii sale. 

Prin urmare, o astfel de locaţiune bine a 
utut fi stabilită în speţă de instanța de 

-iond dintr'o scrisoare adresată de proprie- 
tar chiriașului, şi care constată tot instanța 
de fond, confirmă din partea celui dintâi 
un acord anterior al părţilor asupra loca- 
țiunii în discuţie şi cum această scrisoare 
este transcrisă anterior vânzării imobilu- 
lui. locaţiunea astfel stabilită este -opoza- 
bilă _terțului achizitor. (Cas. 1, dec. 1308 
din 15 Febr. 1926, Jur. Gen. 1926 No. 841). 

9. Articolul 1441 din codul civil nu face 
nicio distincțiune între contractele scrise şi cele verbale, destul numai că şi unele şi al- 
tele să aibă date certe sau să fie constatate 
prin act autentic, scopul dispoziţiunilor a- 

-gestui articol riguros fiind, de a înlătura 
frauda, între locatorul -care vinde imobilul 
închiriat şi un terț în prejudiciul noului a- chizitor. _ 
“Un act dobândeşte dată certă numai prin 

unul din: modurile prevăzute de art. 1182 din codul civil; astfel trebuese considerate 
“că. au dobândit data certă nişte chitanţe 
sub-semnătură privată prin cari fostul pro- 
'prietar recunoaşte că a primit. regulat câ- ştiurile de chirie dela 1918 până în mo- 
mentul vânzării imobilului, chitanţe corobo- 
rate cu recepisele respective ale- oficiului 

-postăl "de expedierea - acestor sume prin mandât postal, precum şi prin o petiţiune 
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anterioară prin care vânzătoarea cheamă 
în judecată pe locatar pentru plata unei 
sume de bani. preţ de chirie şi prin care 
cel dintâiu recunoaşte celui de al doilea 
calitatea de chiriaş. 

Un astfel de contract cu dată certă, se 
bucură de prelungire. (Jud. oc. Moinești- 
Bacău, Carte de jud. No. 174 din ii Mariie 
1926, Jur. Gen. 1926 No. 595), 

10. Din dispoziţiunile cu caracter gene. 
ral ale art, 1441 c. civ. rezultă că orice a- 
chizitor al unui imobil închiriat, este obli- 
gat să respecte locaţiunea în toate condi- 
țiunile stipulate înainte de transmisiunea 
bunului, dacă a fost făcută printrun act 
autentic sau. ca în specie, printr'un act cu 
dată certă; i 

Aceleași principii se aplică şi în ceea ce 
priveşte pe uzulructuarul dotal al unui i- 
mobil constituit dotă după ce a fost in. 
chiriat printr'un contract cu dată certă. 

In. specie, e constant că contractul de închiriere intervenit între intimat şi recla- mantă. este anterior datei când imobilul a fost constituit dotă recurentului; deci a- 
cesta este obligat conform art. 1441 e. c. să respecte contractul. 

Tribunalul a constatat că prin acest con- 
tract intimatul a închiriat reclamantei un 
apartament şi folosința comună a curjii cu ceilalți chiriaşi. prin ridicarea unui gard s'au călcat condițiunile contractului 
şi sa împiedecat zisa intimată în folosinţa 
„drepturilor ci rezultând din contract. pentru 
conservarea acestui drept Tribunalul a pu- 
tut, ca pe calea art. 66 bis pr. civ,, să or- one ca măsură de conservare a dreptu- lui reclamantei dovedit existent, — să or- done dărimarea zidului în chestiune de către ambii pâriţi printre care se află şi recurentul obligat față de chiriaşe, conform legii, a respecta starea de fapt şi contrac- tul în chestiune. (Cas. I, dec. 1952 din 16 Martie 1926, Jurispr. Gen. 1926 No. 1546). „Il. Dacă în conformitate cu dispozițiu- nile art. 1176 codul civi] actele sub semnă- tură privată fac credință până la proba “contrară despre data lor, între părțile con- tractante, şi succesorii sau reprezentanţii lor universali sau cu titlu universal; pen- ru ca un contract de locaţiune însă să poată fi opus cu succes, cumpărătorului imobilului închiriat, conform dispoziţiilor. art. 1441 codul civil se cere neapărat ca un asemenea contract de locaţiune să fie autentic, sau şi sub semnătură privată, dar cu dată certă, dobândită anterior vânzării şi bineînţeles prin unul din mijloacele ]i- mitativ arătate de art. 1182 codul civil, iar “dacă contractul de locâţiune este pe un termen mai mare de trei ani, față i5= poziţiile art. 722 al. 10 pr. civilg ti cu dis: difică şi completează. art. 1441 codul civil el trebue: să fie şi transcris. Date aceste dispoziţiuni având de -scop numai protejarea terţilor contra posibili- tăţii antidatării actelor sub semnătură pri- vată, au “sub acest raport un caracter de ordine publică privată. astfel că terțul în 
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favoarea căruia sunt edictate, poate foarte 
bine renunţa la ele, dacă interesul său îi 
va dicta aceasta, fiind de asemenea în ge- 
neral admis că cunoştinţa ce cumpără- 
torul imobilului a avut despre existența 
contractului de locaţiune, nu poate înlocui 
data certă cerută de lege, după cum nici 
formalitatea transcrierii, relativ la drep- 
turi reale imobiliare, nu poate fi înlocuită 
prin cunoștința ce terţiul ar avea despre 
actul supus transcrierii. (Trib. laşi, s. L 
505 din 17 Martie 1926, Justiţia (laşi) 54 
din 1926, Pand. Rom. 1926, III, 151). 

12. Din comb..art.- 1441 cod. civ., cu 
art. 722 punctul 10 şi 72% pr. civ., rezultă, 
în mod evident că un contract de arendare 
închiriat de vechiul proprietar este opo: 
zabil, timp de 35 ani, cumpărătorul imobi- 
lului, chiar dacă contractul de arendare 
are numai dată certă fără să fie tran- 
scris, ă 

In ce priveşie aceşii trei ani, pentru care 
irebue respectat un contract de locaţiune 
imobiliară netranseris, trebue a îi socotit 
dela data iranscrierii actului de cumpărare 
iar nu dela data începerii contractului de 
arendare sau închiriere îniru cât noul achi- 
zitor al imobilului chiar dacă nu găseşte 
franscris în registrele tribunalului vreun 
contract de locaţiune asupra imobilului, 
trebueşie să se aştepte că i se poi opune, pe 
timp de trei ani, conf. art. 1441 e. c.comb. 
cu art.722 şi 725 pr. civ., contracte de loca- 
țiune netranscrise dar având dată certă; 
deci achizitorul imobilului, trebuind să res- 
pecte o asemenea locaţiune timp de trei 
ani, este invederat că acest termen nu poate 
să curgă decât dela data transcrierii actu- 
lui de cumpărare. 

Pe lângă aceasta, dispoziţiunile ari, cita- 
ie sunt făcute pentru a rezolva conilictul 
de drepturi dintre locatari şi noul achizi- 
tor al imobilului; dacă termenul de trei 
ani ar începe să curgă dela data actului de 
locaţiune,. conflict de drepturi m'ar putea 
să existe în caz când contractul de loca- 
țiune, deşi făcut pe termen mai lung de trei 
ani în momentul cumpărării ar fi fost. ire- 
cuţi mai mulţi de irei ani dela data începe- 
rii locaţiunii; de aci rezultă că legiuitorul 
a înţeles ca cei trei ani de locațiune pe 
care cumpărătorul trebue să-i respecte 
sunt acei cari urmează după transcrierea 
actului său de cumpărare. 

Faţă de aceasta, rezultă că este juridică 
soluțiunea dată în speţă de Curtea de apel 
în sensul că contracțul de arendare al in- 
timatului având dată certă şi liind pe o 
durată mai lungă de.trei ani, este opoza- 
bil cumpărătorilor moşiei arendaie, timp 
de trei ani dela data transcrierii actului de 
cumpărare al acestora.. (Cas. Î, dec. 2514 
din 12 Mai 1926, Pand, Rom. 1926, [, 265). 
_13. Pâritul a declarat la: interogator că 

deține: imobilul ca chiriaş, iar, în susţine- 
rile: sale, conștată 'că 'acest fapt reiese din' - 
dispozițiunea din actul de vânzare repro-: 
dusă mai sus, dar fără să prodică vreun: 
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ali contract intervenit între dânsul ca chi-. 
riaş şi foştii proprietari M. ]. şi C 
Legiuitorul însă, spre a veni în sprijinul 

nouilor dobânditori de imobile 'şi spre a 
împiedeca frauda, iar pe de altă parte, spre 
a asigura situațiunea chiriaşilor diligenţi, 
care au contracte autentice sau chiar pri- 
vate dar cu dată certă, a înscris în dis- 
poziţiunile art. 1441 cod. civ., obligaţiunea 
pentru noul achizitor de imobil de a res- 
pecia numai asemenea categorii de chiriași, 
adică pe acei cari au numai contracte cu 
dată certă. 

Această dispoziţiune a legii fiind cu to- 
tul excepțională şi neputându-i fi opusă 
nicio altă  dispoziţiune, nu-i poate îi o- 
pus noului cumpărător niciun fel de con- 
iract scris sau verbal, dacă nu are dată 
certă în condiţiunile art. 1182 c. civ. 
Dacă oricare contract, chiar fără dată 

certă, îşi avea valabilitatea sa faţă de 
fostul proprietar care a închiriat, aceasta 
nu va avea loc însă față de noul cumpă- 
xător, care, dacă nu are acţiune în eva- 
cuare ca succesor al vânzătorului către el, 
totuşi el personal poate scoate un motiv 
specia] de reziliere şi evacuare dintr'o altă 
sursă de drept şi anume din dispoziţiunile 
art. 1441 c. civ., cari sunt create numai 
pentru el şi de care altcineva nu poate să 
uzeze. | 

Astfel fiind noului cumpărător -nu-i 
poaie fi opozabil un contract în curs sau 
în prelungire care ar decurge din oricare 
lege specială, dacă acea lege specială nua 
modificat expres dispozițiunile art. 141 
cod. civ., sau dacă acest contract nu are 
dată certă care să-i dea autoritatea nece- 
sară faţă de noul proprietar protejat de 
art. sus menţionat, unit cu dispozițiunile 
art. 1182-c. civ. i 

Simpla înserare din partea vânzătorului, 
fără a adera cumpărătorul, ca în speţă, 
în actul de vânzare că imobilul cumpărat 
se află închiriat, nu echivalează decât cu 
o simplă cunoştinţă întru cât nu conţine ele- 
„mentele unui contract de închiriere inter- 
venit între fostul proprietar . şi chiriaşul 
său şi că, astfel fiind, simpla cunoştinţă a 
cumpărătorului, că imobilul ar fi închi- 
riat, nu înlocueşte data certă şi nu-l obli- 
'pă la respectarea contractului, - tot astfel 
cum formalitatea transcrierii, cerută de art. 
722 şi 723 pr. civ.., nu poate fi înlocuită 
prin cunoştinţa actelor supuse transcrierii 
de către terţi. 

În afară de aceasta, data certă a con- 
tractului de închiriere trebue să constatăm 
în drept că ea trebue să fie anterioară ac- 
tului de vânzare dintre părți şi în condiţiu- 
nile strict prevăzute de art. 1182 c, civ. 
ceea ce. în speţă nu. există.. (Jud. ocol 
urban - Craiova, 2177 din 15 Septembrie 
1926. Jurispr. Gen. 1926.No. 1548). . . 
_14. Dacă legiuitorul îngădue în. cazul 
unui contract de închiriere neautentic și 
fără” dată certă; ca cumpărătorul să expul- 
zeze :imediat.pe chiriaş din imobil, acesta 
este însă” în drept a.intenta'acțiune în da-. 
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Art. 1442-—1443 

e pentru acest fapt în contra vânzăto- 
ruluie deoarece potrivit art. 1420 din codul 
civil, locatorul este obligat de a face ca 
locaiarul să se poată folosi de lucrul închi- 
riat în tot timpul locaţiunii. (Jud. Ocol 
Ocnele-Mari+ Vâlcea, 476 din 30 Octombrie 
1926, Dreptul 40/1926). , 

15. Dispoziţiunile art. 516 din procedura 
civilă, nu numai că nu au abrogat întru 
nimic dispoziţiile prevăzute de art. iati din 
codul civil, potrivit cărora cumpărătorul 
este dator să respecte locaţiunea făcută 

DESPRE CONTRACTUL DE ILOCAȚIUNE Codul civil 

anterior vânzării printr'un act cu dată cer- 
tă, dar încă acest text trebue să-şi pri- 
mească aplicaţiunea şi faţă de dispoziţiile 
ari. 506 pr. civ., care arată că în privința 
contractelor de închiricre sau arendare ale 
bunului adjudecat, se va urma potrivit 
rânduelilor din codul civil. (Judecătoria 
ocol mixt, Hâmnicul-Sărat, 604 din 22 No- 
emvrie 1926, Dreptul 41/1926), 

16. A se vedea: art. 1182 cu notele res- 
pective; art. 1420, nota 1). 

Art. 1442, — Dacă în contractul de locaţiune s'a prevăzut 
desființarea lui din cauza vânzării, atunci locatarul 
cere desdăunarea dela locator, 
contrariul. (Civ. 969, 1420, 1441, 

Text, fr. Ari, 1744, — Sil a 6t€ convenu, 

are drept a 
afară numai când s'ar fi stipulat 
1443, 1444; Civ. Fr. 1744). 

lors du bail, qu'en cas de vente lacquereur pourrait expulser le fermier ou locataire, et qu'il n'ait 6t6 fait aucune stipulation sur les dommages et intârâts, 
fermier ou le locataire de la manitre 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1744 ce. 
civ. fr. (1442 c, civ, rom.) dacă în contrac- 
tul de locaţiune s'a prevăzut desfințarea 
lui din cauza vânzării, atunci locatarul are dreptul, în caz de expulzare să ceară da- 
une-inierese dela locator, (Dalloz, Rep. 
Louase, No. 545; Alexandresco, IX, p. 206) 

2, Aceste daune se vor aprecia de tri- 

Art. 1448. — Cumpărătorul ce voește să facă de. facultatea rezervaţă 

va îi vestit mai 

Tezt, fr. Art, 1748. — 

tenu d'avertir le locataire au 
Il doit aussi avertir le 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1748 c. civ. 
fr. (1445 c. civ. rom.) cumpărătorul „ce vo- ieşte să facă întrebuințare de facultatea 
rezervată prin contractul de locaţiune de 
a da concediu, trebueşte să vestească mai întâi pe locatar mai înainte cu timpul ce- 
rut de obiceiul locului, (Dalloz, Rep., Lou- 
56, No. 514, 672; Alexandresco. TX, p. 205, 

2, Această vestire trebueşte făcută, chiar dacă, închirierea ar fi pentru o durată de- terminată. (Dalloz, Rep., Louage, No. 672). 

L'acqubreur qui par le bail, dW'expulser le fermier ou locatair 
temps d'a 

le bailleur est tenu d'indemniser le 
suivante, 

bunale potrivit dreptului comun, neputân- 
du-se aplica în specie dispoziţiunile art. 
1745-1747 «din codul civil francez. care au fost eliminate de legiuitorul român. (A- xandresco, LX, p. 20%), 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. A se vedea: ari, 1409. nota 5). 

întrebuințare 
prin contractul de locaţiune de a da concediu, trebue să vestească mai 

înainte cu timpul 
arendașul cel puţin cu un an. (Civ. 

întâi pe locatar, Chiriaşul 
cerut de obiceiul locului; 
1436, 1462; Civ. Fr. 1748). 

veut user de la faculte reservee e en cas de vente, est, en outre, ; vance usit€ dans le lieu pour les conges. fermier des biens ruraux, au moins un an â l'avance. 

3. Cumpărătorul care uzează de fa- cultatea de a da concediul locatarului, nu este obligat să-i notifice acestuia în prea- labil contractul său de vânzare. (Laurent, XV, No. 597; Huc, X, No. 546; Baudry et Wahl, Louage, 1, No. 1298). 
4. In cazul când concediul a fost dat de vânzătorul imobilului închiriat, el va fi valabil] „Si va profita cumpărătorului, cu toate că arti, 1748 €. Civ. fr. (1445 c, civ. 

(Troplong, Louage, II, No. 519; Dal. Louage, No. 497, 519), 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1444—1446 

Art. 1444. — Arendașii ori locatarii nu pot fi daţi afară mai 
înainte de a fi desdăunați de către locator, iar când acesta nu 
o face, de către cumpărător. (Civ. 771, 998, 999, 1322, 1323, 
1377, 1442, 1619, 1694, 1700; Civ. Fr. 1749). 

Text. fr. Art. 1749. — Les fermiers ou les locataires ne peuvent tre 
expulsâs quils ne soient payes par le bailleur, ou ă son dâfaut, par le nouvel 
acqutreur, des dommages et interâts ci-dessus expliquâs. . 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas. Î, 16 Decembrie 1911, Pand. Rom. 1926, 1], 17. 

Doctrină. 

1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1749 c. 
civ. în, (1444 c. civ. rom.) înainte de expul- 
zarea locatarului, irebuește a i se plăti 
daunele fixate conform art. 1744 urm, c. 
civ. fr. (1442 c. civ. rom). (Dalloz, Râp. 
Louage, No. 520; Baudry et Wahl, Louage, 
1, No. 1324; Guillouard, Louage, 1, No. 574; 
Alexandresco, IX, p. 206, 207). 

2, Până la plata dispoziţiunilor, locata- 

rul are dreptul de retenţie. (Pianioi, II, No. 
1745; Alexandresco, LX, p, 206). 

3, Dispoziţiunile art. 1749 c. civ. fr. 
(1444 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
numai în cazul când contractul de locaţi- 
une are dată certă şi locatarul este izgonit 
în virtutea unei clauze exprese prevăzută 
în contractul de locaţiune, (Duvergier, Lou- 
age, II], No, 549; Troplong, Louaze, II, 
No. 521; Dalloz. Râp.. Louage, No. 520; Gu- 
illouard, Louage, I, No. 374). 

Art. 1445. — Cumpărătorul cu pact de răscumpărare nu poate 
să dea afară pe locatar mai înainte de a fi devenit proprietar 
nerevocabil prin trecerea termenului răscumpărării. (Civ. 1375, 
1378, 1436, 1441; Civ. Fr. 1151). - 

Text. fr. Art. 1751. — I/acqusreur & pacte de rachat ne pent user de la 
faculte d'expulser le preneur, jusqu'ă ce que, par Yexpiration du dâlai fix6 pour 
le remâr6, il devienne propriâtaire incommutable. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1751 c. 
civ. fr. (1445 e. civ. rom.), cumpărătorul 
cu pact de răscumpărare nu poate să dea 
afară pe locatar, mai înainte de a fi de- 
venit proprietar nerevocabil prin trecerea 
termenului răscumpărării. 
Louage, No. 522; Suppl. Louage, No, 29%; 
Flaniol, HI, No. 1745; Alexadresco, LX, p. 

08). 

2, Dispozițiunile art. 1751 c. civ. fr. (1445 
€. civ, rom,) îşi găsesc aplicaţiunea după 

(Dalloz, Rep.,: 

contract de locaţiune cu dată certă, şi când 
în acest contract este prevăzută clauza de 
expulzare peniru caz de vânzare, iar nu 
şi în cazul unui contract de locaţiune. fără 
dată certă. (Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 198 bis, I: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 557, nota 98, p.:412; Dalloz, 
R€p., Louage, No. 525; Suppl., Louage, No. 
298; Guillouard, Louage, Î, No. 372; Con- 

„tra: Duranton, XVII. No. 154; Troplonsg, 
Louage, II, No. 525; Baudry et Wahl, Lou- 
age, Î, No. 1550; Comp: Alexandresco, IX, 
p. 208, 209). - ! 

părerea dominantă, numai în cazul unui 

CAPITOLUL III. 

Despre regulele particulare la închiriere. 

Art, 1446. — Contractul de închiriere se poate desființa când 
locatarul nu mobilează în deajuns casa, afară numai dacă dă 
garanţie suticientă pentru plata chiriei. (Civ. 1020, 1021, 1439, 
1453, 1455, 1466, 1652, 1685, 1730, 1746, 1909; Civ. Fr. 1752). 
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Art. 1446 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

, —I i i i la maison de meubles Tezi. fr; Art. 1752. — Le loeataire qui ne garnit pas 
suffisants, Zr tre expulst, ă moins qu'il ne donne des stretes capables ae 
r&pondre du loyer. - 

Bibliografie (continuare). Se 
POLICHRON DEM, Notă sub Cas. II, 126 din 31 Martie 1924, Pand, Rom. 1925, ],:496. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Amanet 13, Mobilare 1—15, 
Apartament mobilat 3. 
Apreciere suverană 6. 
Case 1, 2, 4—6. 
Cauţiune 13. 
Cheltueli 8, 
Garanţie 1, 7, 9, 10, 13. 
Hotărîre 14. 
Locaţiune 1 -urm. 

Plata chiriei 1,2, 7—10, 13, 
Prezumpţiune 5. 
Privilegiu t, 4. 
Raţiune 1,. IN 

| Reziliere 12—15, 
- | Ridicarea mobilelor 9—11. 

Doctrină. | 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1752 ce. 
civ. fr. (1446 c. civ. rom.) locatarul trebu- 
eşte să mobileze în deajuns casa închiriată 
pentru ca plata chiriei să fie garantată Şi 
să. fie asigurat privilegiul proprietarului. 
(Dalloz, R€p., Louage, No. 601; Suppl., 
Louage, No. 541; Baudrv et Wabhl, Louage, 
1, No. 695: Guillouard, Louage, Î, No. 457; 
Planiol, II, No, 1699; Alexandresco, IX, 
p. 150), , 

2. Locatarul este obligat să mobileze în. 
deajuns casa închiriată, chiar dacă a plă- 
tit în mod regulat chiriile ajunse la sca- denţă. (Dalloz, Rp, Louage, No. 602; Bau. 
dry et Wabl, Louage, Î, No. 699, 702), . 
3, Dispoziţiunile art. 1752 c. civ. fr. 

(1446 c. civ. rom). nu-şi găsesc aplicaţi- 
unea la închirierea apartamentelor mobi- late. (Troplong, Louage, II, No. 535; Dal- loz, Rep., Louage, No. 608; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No, 6%; Guillouard, Louage, [, No. 464; Alexandresco, TX, p. 135). 

4. Pentru: a se considera că imobilul în- 
chiriat este în deajuns mobilat şi deci obli- 
gația locatarului a fost îndeplinită, 'trebu- 
eşte că asupra mobilelor' aduse locatorul 
să-şi poată exercita privilegiul său. (Du- 
vergier, Louage, IV, No. 14; Troplong, Lou- 
age, I[, :No..530; Dalloz, Rep., Louage, No. -695; Suppl, Louage, No. 341; Laurent, XXV, 
No. 423; Huc, X, :No. 348; Baudry.et Wabhl, 
Louage, Î, No. 70; Guillouard, Louage 1. „No. 465; Alexandresco, LX, p. 151, 132, text şi nota 1). 

5. În regulă generală mobilele aduse de locatar în casa închiriată sunt considerate 
că aparțin locatarului. (Dalloz, R€p.. Lou- 
age, No. 611). - NE IRI: 

„ După o părere, tribunalele vor apre- 
cia în mod suveran dacă locatarul a mo- bilat în deajuns casa închiriată, (Demante | et Colmet de Sanierre, VII, No. 200 bis. II; ubry. et Rau, ed. 4-a, IV;-$_370, p. 504; Dălloz, R€p..Suppl., Louage, No. "342: Bau- dry et. Wahl,. Louage, 1. No. 699 urm.; Gu- 
ilonard, Totage II; No. 462; Alexandresco,- : IX, p. 

Ordonanţă prezidenţială 15, 

" Louage, I, No. 707; Guillouard, 

-dresco, TX, p: 155), , 

7. După a doua părere, locatarul va tre- 
” bui să aducă mobile care să garanteze toate 
chiriile viitoare, iar în cazul când nu aduce 
mobile suficiente, va aduce alte garanții 
pentru plata acestor chirii. (Dalloz, Rfp, 
Suppl.. Louage. No. 542; Laurent, XXV, No. 
424). a 

8. După a treia părere, mobilele aduse 
de locatar în casa închiriată. vor trebui să 
fie de o valoare, care să garanteze plata ra- 
tei curente, a ratei următoare şi a cheltu- 
elilor de urmărire. (Duranton. XVII. No. 157; Delvincourt. III. p. 103. nota 3; Tro- plong, Louage. II. No. 551; Dalloz, Râp., Louage, No. 605; Planiol. II. No. 1699). 

9. Locatarul nu poate-ridica mobilele ce 
le-a adus în casa închiriată deoarece ga- 
rantează plata chiriei și locatorul se poate opune la ridicarea lor. (Dalloz. Râp.. Lou- age, No. 609; Suppl., Louage. No. 345; Bau. dry et Wahl. Louage, I, No. 711; Planiol, II, „No: 16%; Alexandresco. IX. p. 135. 134). 

10. Cu toate acestea. locatarul va putea ridica o parte din aceste mobile, dacă cele care rămân au, valoare suficientă pentru a garanta plaia chiriei. (Pothier, Louage. IV. 
No. 268: 
Troplong. Louage, II. No. 532; Dalloz, Râp.. ouage, No. 609: Suppl., Louage. No. 34; Laurent. XXV, No. 425: Baudryv et Wahl, 

Louage. II. No. 465: Alexandresco, IX, p. 154). 11. De asemenea, locatarul va puiea ri- dica toate mobilele aduse. dacă aduce alte mobile care să garanteze plata chiriei. (Po- thier, Louage. IV, No. 269; Duvergier. Lou- age, IV. No. 18; Troplong, Louage. II, No. 532: Dalloz. Râp..: Louage, No. 609; Huc. X, No. 348: Baudry et Wabl, Louage, 1, No. „709: Alexandresco. IX, p. 154). 
12. În cazul când locatarul nu mobilează în deajuns casa “închiriată, locatorul poate cere desființarea contractului şi ' isgronirea: chiriașului. (Duvergier, Louage. IV, No. 19: Troplong, Louage, II, No. 534: Dalioz. Rep., Louage, No. 612: Suppl, Louage, No. 344: Baudry et Wahl, Louage,: 1, No. 710. Guillouard, Louage, I, No. 467; Planio), II. No. 1699; Alexandresco, IX, p. 1353). „13. Pentru ca în acest caz locatarul să înlăture desființarea contractului, el poate da locatorului garanţii suficiente pentru plata chrei, cum ar fi o cauţiune, un ama- net' o .ipotecă.. “(Dalloz, Râp., Loua e, No. 612: Baudry et -Wahl, Louage, I, No.. 708: Guillouard, Louage, ÎI, No. 466: 

14. În cazul când locatarul nu îndepli- „neşte 'condiţiunile prevăzute de art. 1759 ce. 
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Codul civil 

civ. fr. (1446 ce. civ. rom.) izgonirea lui nu 
se face de plin drept, ci va fi ordonată de 
tribunal după cererea  locatorului. [zo- 

ng, Louage, II, No. 534; Dalloz, Rep. 
PoE. No. 612; Guillouard, Louage, I, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

467; Alexandresco, IX, p. 133). 

Art. 1447. — Reparaţiunile mici, 

Art. 1447 

15. In acest caz, izgonirea: locatarului se 
va putea face pe cale de ordonanţă. prezi- 
denţială (râferâ). (Troplong, Louage, II, No. 
534; Dalloz, Râp. Louage, No. 612; Suppl., 
Louage, No. 344; Guillouard, Lovage, I, No. 
467). - 

numite locative; ce rămân 
în sarcina locatarului, dacă nu s'a stipulat din contra, sunt acele 
pe care obiceiul: locului le consideră. de astiel, Și între altele 
sunt următoarele: 

Reparaţiunea vetrei sobelor,. a gurii lor, a capacelor, şi 
c. |., a: stricării tencuelii din partea de jos a pereţilor camerelor 
şi a altor locuri de locuință până la înălțimea de un mâtru; .-. - 

La parchet şi dușumele, întru cât numai unele bucăţi sunt 
stricate; 

A geamurilor, întru cât stărâmarea. lor nu ar fi irma din 
cauza unei întâmplări extraordinare ori forțe majore, de care nu 
poate îi responsabil locatarul; 

A ușilor, ferestrelor, broaştelor, verigelor, și altfel de încuietori. 
(Civ. 1421, 1432, 1434, 1448, 1461, 1730; Civ. Fr. 1754). 

Text. fr. Art. 41754. — Les r&paration locatives ou de' menu entretien 
dont le locataire est tenu, sil n'y a clause contraire, sont celles designâes 
comme telles par lusage des lieux, et entre autres les r&paration ă faires, 

Aux âtres, eontre-eeurs, chambranles et tablettes des chemintes; 
Au recr6piment du bas des murailles des appartements et autres lieux 

dhabitation, & „la hamteur d'un mâtre; 
Aux pară et carreaux des chambres, lorsquil y en a seulement quel- 

'Ques-uns de cass6s; 

Aux vitres, ă moins quelles ne soient cass6es par la grâle ou autres 
aceidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut âtre tenu; 

Aux portes, eroistes, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, 
gonds, targettes et serrures. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Apreciere 7, 29, 31, 32, 
Bagdadie 25, 
Baicoane 23, 
Bun proprietar 3, 15. 
Canal 18. 
“Caz fortuit 14. 
Coşuri 9, 23. 
Culpă 6, 8. 
“Cuptor 23, 
Daune 29. 
Derogare 30, 3. 
Dovadă contrară .13, 
Dușumele 4, 42. 
Fhumerare emunciativă 

„Exemple 5. . . 
Ezpirarea contractului 27, 

Ferestre 14—16, 
Folosinţă 6,7. . 
Forţă majotă 14, 
Gard 23. 
Ge 14,15, 
“Grădină 22,   

Grajd 21. 
Hornuri 23, 
Iesle 21, 
Incuetori 16. 
lodoială 32, 
Interpretare 31, 32. 
Locatar principal” 2, 3, 26, 
Locaţiune:1 urm: 

“ Lucruri mobile 4, 
Obiceiul iScului 5, 6, 20, 30. 
Oglinzi 19, 
Parchet 14, 12. 
Pluralitate” de locatari 24, 

25, 
Pompă. 17. 
Probă contrară 43, 
Reparaţii locative 4 urm. 
Reziliere 29. 
Sobe 8, 20. 
Sublocaţiuna 2, 3,.26. 
Tencuiala pereților 10, 
Urgenţă 28, _ 

Şi 16. 
Uzul lucrarilor 6 7. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispozițiunilor art. 1754 e. civ. 
fr.-(1447 ce. civ. rom.) numai reparaţiunile 
mici de întreținere, denumite reparaţi- 
uni locative, sunt în sarcina locatarului, 
(Duranton, XVII, No. 164; Duvergier, Lou- 
age, III, No. 47; 'Troplong, Louage, II, 
No. 585 urm.; Dalloz, Râp., Louage, No. 
617; Suppl. Louage, No. 347; Baudry et 
Wabhl, Louage, I, No. 797; Guillouard, Lou. 
age, II, No. 468; Planiol; II, No. 1692; A- 
lexandresco, IX, p. 144). 

2, Locatarul principal este răspunzător 
faţă de proprietar pentru toate reparaţiuni- 
le locative, î în cazul când el a subînchiriat în 
total sau în- parte casa sau apartamentul. 
(Duvergier, Louage, IV, No. 25; Dalloz, 
Rep., Louage, No. 654; Planiol, II, No. 1692). 

3. In acest caz însă, “sublocatarii sunt răn- 
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Art, 1447 

unzători faţă de locatarul principal pen- 
Du acește reparaţii. (Duvergier, Louage, IV, 
No. 25; Dailoz, Rep, Louage, No. 654). 

4, În ceea ce priveşte locațiunea lucru- 
rilor mobile, reparaţiunile locative, care re- 
zultă din folosința lucrului, sunt în sar- 
cina locatarului. (Baudry et Wahl, Louage, 
Î. No. 824; Alexandresco, IX, p. 147). 

5. Legiuitorul neputând determina care 
reparațiuni nu sunt locative, a prevăzut în 
art. 1754 ce. civ. fr. (1447 e. civ. rom.) că 
sunt reparațiuni locative acele pe care le consideră astfel obiceiul locului dând toto- 
dată ca exemplu cele mai importante re- 
parațiuni locative. (Dalloz, R&p.., Louage, 
No. 618; Baudry Wabhll, Louage, I, No. 803,- 806: Guillouard, Louage, II, 
niol, II, 
144, 145). 

6. In cazul când o reparație nu este clasificată nici de lege, nici de obiceiul lo- cului, pentru a fi considerată ca locativă, 
se va vedea dacă este atribuită greşelei locatarului, neputând fi considerată ca a- tare dacă nu este decât efectul natural al 
folosinţei lucrului. (Merlin,  Râpertoire, Bail, $ 8; Dalloz, Rep., Louage, No. 6i9; Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 803; A: lexandresco, IX, p. 144). 

7. Cu toate acestea, tribunalele vor pu- tea, prin analogie, să declare locative repa- 

0. 470; Pla- 
No. 169%; Alexandresco, 1X, p. 

rațiuni de întreţinere, care au devenit ne-. 
cesare numai din cauza folosinţei lucrului (Duvergier, Louage, III, No. 447; Dalloz, 
R€p.. Louage, No. 619), , 

8. Art. 1754c.civ,, fr.. (1447 c. civ. rom.) 
consideră ca reparațiuni locative, repara- țiunile vetrei, sobelor, a gurei lor, a capa- 
celor etc., deoarece sunt presupuse ca re- 

" zultate din greşeala locatarilor sau oameni- 
lor lor. (Merlin, R&pertoire, Bail, $ 8: Du- 
vergier, Louase, 1V, No, 24; Troplong; Lou- 
age, II, No. 551; Dalloz, Rep., Louage, No. 
621; Huc, X, No. 350; Baudry et Wahl, Lou- 
age, I, No. 806; Guillouard, Louage, II, No. 471; Alexandresco, [X, p: 145), 

9. Măturatul coşurilor este în sarcina lo- . catarului, cu toate că nu constitue o repa- 
rație locativă, 
consecinţă a obligaţiei de a se folosi ca un bun proprietar. (Duvergier, Louage, IV, No. 
38; Dalloz, Râp., Louage, No. 644; Huc, X, 
No. 550; Baudry et Wahl, Louage, I, No. 806; Guillouard, Louage, II, No. 472; A. 
lexandresco, IX, p. 146). 

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1754 e. 
civ. în. (1447 c. civ. rom.) reparaţiunile stri- 
cării tencuelii pereţilor camerelor şi a al- 
tor locuri de locuinţă, sunt în sarcina lo- 
catarului numai până Ja înălțimea de un metru. Reparaţiile stricăciunilor mai sus de un metru sunt în sarcina proprietarului. 
(Duvergier, Louage, IV, No. 24; Troplong, Louage. II, No. 555: Dalloz, Rp., Louage, No. 625: Baudry et Wahl, Louage, I, No. 806; Guillonard, Louage, II, No. 472; A- lexandresco, IX. p. 145). 

11. Potrivit dispoziţiunilor art. 1754 e. civ. îr (1447 c. civ. rom.) reparaţiile par- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

= 

ci constitue mai degrabă o - 

Codul 'civi] 

chetului şi duşumelelor sunt în sarcina lo- 
catarului. când numai unele bucăţi sunt stricaie. deoarece există prezumpțiunea că el le-a stricat. (Troplong, Louage, Il, No. 555, 556; Dalloz, Rep.. Louage, No. 626, 627; 
Baudry ct Wahl, Louage, Î. No. 806: Gu- 
illouard, Louage, Il. No. 472: Alexandresco. 
LX. p. 145). 

12. Locatarul nu este responsabil când 
parchetul şi duşumelele sunt stricate în 
întregime sau aproape în întregime, de- 
oarece există prezumpţiunea că siricarea 
lor se datorește unci cauze, care nu poate fi imputată culpei lui, ([roplong. L.ouage, 
II, No. „555; Dalloz, Rep, Loua e, No. 626: Baudry et Wall Louage, IL, No. 8w, Guillouard, Louage, II. No. 473; Slexan- dresco, !X, p. 145). 

13. Proprietarul şi locatarul au fiecare în ce-l priveşte, facultatea să combaiă prin dovada contrară. prezumpiiunea pusă de lege în sarcina lor. (Dalloz, Rep.. Louage, i 626, 627: Guillouard. Louage. II, No. 472). 
„14. Potrivit dispozițiunilor art. 1754 e. civ.. În. (1447 e. civ. TOM.) repararea gea- murilor sfărâmate este în sarcina locata- rului, afară de cazul când sfărâmarea lor nu ar fi urmat din cauza unci întâmplări extraordinare ori forţă majoră. de care el nu poate fi responsabil, (Duranton, XVIII, No. 164; Troplong, Louage, II, No. 560: Dal. loz. Rep. „ 651:  Baudrv et Wabl. Louage. I. No. 806: Guillouard, Lou- age. 1]. No. 474; Alexandresco, IX, p. 165). 15. Spălatul geamurilor este în sarcina locatarului. Această obligaţie nu constitue 0 reparaţie locativă. ci mai degrabă o consecinţă a obligaţiei locatarului de a se folosi de_ bunul închiriat ca un bun pro- prietar. (Troplong, Louage, II, No. 560: Dal. oz. Rep, uage, No. 652: Baudrm et Wabhl, Louage, I[. No. 806: Guillouard, Lou- age, II, No. 474). 
„16. Poizivit dispozițiunilor art. 1754 e, civ. fr. (14 c. civ. rom.) sunt considerate ca reparațiuni locative şi deci cad în sar- cina locatarului, reparațiunile. ușilor, fe- restrelor, broaştelor, verigelor şi altfel de iucuietori. (Troplong, Louage, Îl. No. 561: alloz, Rep, Louage, No. 655; Baudry et Wabhl, Louage, I, No. 806; Guillouard, Lou- age. II, No. 475: Alexandresco, IX, p. 145). upă cum s'a arătat mai sus, enu- merarea reparațiilor locative prevăzută de art. 1754 c. civ. fr. (1447 c, civ, rom) nu este limitativă, Astfel. se consideră ca o 

Louage. IV, p. qi; Troplong, Louage II, No. 581; Dalloz. Rep. „uage, No. 640 ia ; Dalloz, Rep, „ Tuburile destinate scurgerii apelor de ploaie şi de menaj, trebuesce întreținute e proprietar iar nu de locatar, (Duvergier, ouage, IV, p. 4i: Troplong, Louage. II, al palloz, Rep, Louage, No. 641: Baudry âhl, Louage, I, No. 80. il i 
Luaz II. ag 70, 06; Guillouard, 
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Codul civil 

19, Locatarul este răspunzător de siri- 
carea oglinzilor încorporate la apartamen- 

tul închiriat, afară dacă dovedeşte că ea - 

provine din o cauză ce nu-i este imputa- 
bilă. (Troplong, Louage, II, No. 568; Dal- 
loz, Rep. Louage, No. 656; Huc, X, No. 
550: Baudry et Wahl, Louage, I, No. 80; 
Guillouard, Louage, II, No. 476). 

20. Potrivit obiceiului, reparaţiile păr- 
ților sobei care sunt supuse acţiunii ime- 
diate a focului, cad în sarcina locatarului, 
iar celelalte reparaţii cad în sarcina pro- 
prietarului. (Duvergier, Louage, IV, p. 39; 
Troplong, Lovage, II, No. 576; Dalloz, Rep. 
Louage, No. 642; Baudry et Wabl, Louage, 
I, No. 806; Guillouard. Louage, II, No. 478), 
„21. Reparaţiile ieslelor şi a zidăriei lor 

din grajdurile închiriate, cad în sarcina lo- 
catarului. (Troplong, Louage, Il, No. 571 572; 
Dalloz, Rep... Louage, No. 646; Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 806; Guillouard, Lou- 
age, II, No. 479). 

29. Întreţinerea grădinei alipite la casa 
închiriată cade. în principiu, în sarcina lo- 

- catarului. (Troplong, Louage, IL. No. 583; 
Dailoz. Rep... Louage, No. 649; Baudry et 
Wahl, Louage, IL, No. 806; Guillouard, Lou- 
age, II, No. 481; Alexandresco, IX, p. 145). 

23. De asemenea, cad în sarcina loca- 
tarului reparaţiunile mici la bagdadii, 
scări, balcoane, hornuri, coşuri, cuptoruri, 
garduri etc. (Baudry et Wabl, Louage, |, 
No. 806:; Alexandresco, LX, p. 145). 

24, Heparaţiile locative ale părților 
unei case folosite în comun de mai mulţi 
locatari cad în sarcina proprietarului. (Mer. 
lin. Repertoire, Bail, $ 8; Duvergier, Lou- 
age, IV, No. 25: Troplong, Louage; II, No. 
590; Aubry et Rau, ed. 4a,.1V, $ 370; p. 
504; Dalloz, R6p., Louage, No. 653; Sugpl. 
Louage, No. 553; Guillouard, Louage, II, 
No. 484:  Alexandresco, IX, p. 146, 147; 
Contra: Pothier. Louage, IV, No. 223; Bau- 
drv et Wahl. Louage, Î, No. 815, 814). 

25, Dacă însă proprietarul dovedeşte că 
stricăciunile sunt cauzate de unul dintre 
locatari, de oamenii săi sau de vizitatorii 
săi- reparația acestor stricăciuni cade în. 
sarcina acestuia. (Merln, Repertoire, Bail, 
$ 8: Duvergier, Louage. IV, No. 25; Tro- 
plong, Louage. II. No. 590; Dalloz, Râp., 
Louage, No. 655; Suppl., Louage, No. 353; 
Guillouard, Louage,. Il, No. 484; Alexan- 
dresco, IX, p. 146). 

26. Locatarul principal este obligat să 
facă reparațiile locative ale părţilor comu- 
ne folosite de mai mulţi sublocatari. (Du: 
vergier, Louage, IV, No, 25: Dalloz, Râp. 
Louage, No. 654). ! 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1448 

27. După părerea dominantă, proprieta- 
rul nu are dreptul, în principiu, să oblige 

pe locatar să facă reparaţiile locative decât 
la expirarea coniractului de locaţiune. (Du- 
vergier, Louage, Î. No. 448; Huc, X, No- 
351; Guillouard, Louage, Î, No. 209; A- 
lexandresco, IX, p. 147; Contra: Baudry 

et Wahl, Louage, I, No. 815). - 
28. Dacă însă reparaţiunile sunt urgente 

şi dacă neexecutarea lor imedată compro- 

mite lucrul închiriat, proprietarul poate o- 

bliga pe locatar să le facă în cursul con- 
tractului. (Duvergier, Louage, Î, No. 448; 
Huc, X, No. 451: Baudry et Wahl, Louage, 
I, No. 815; Guillouard, Louage, I, No. 2%; 
Alexandresco, IX, p. 147). 
_29, Proprietarul care nu poate dobândi 

facerea reparațiilor locative, poate cere da- 
une şi, după împrejurări, chiar rezilierea 
contractului, după aprecierea tribunalelor, 
deoarece locatarul nu-şi îndeplineşte obli- 

“gaţiile sale. (Baudry et Wabhl, Louage. I 

No. 817, 818, 819: Alexandresco, LX, p. 147), 
30. Părţile contractante pot modifica re- 

gulele privitoare la reparaţiile locative pre- 

văzute. de lege sau de obiceiuri. (Baudry 

et Wahi, Louage, ÎI, No. 802; Guillouard, 
Louage, II, No. 469; Alexandresco, IX, p. 
144, text si nota 5). 

3]. Tribunalele vor interpreta în mod 
suveran dacă părțile contractante au în- 

teles să modifice aceste reguli. (Dalloz, 
Râp., Louage, No. 667). 

39. In caz de îndoială. dacă clauzele 
contractului agravează obligaţiile locata- 

rului, aceste clauze se vor interpreta res- 

trictiv în favoarea acestuia. (Duvergier, 

Louage, III, No. 449; Laurent, XXV, No. 

429; Baudry et Wahl, Louage, [. No. 801; 

Guillouard, Louage, I, No. 210; II, No. 469). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1, Deoarece în speţă prin contractul de 
închiriere dintre părţi se arată că proprie- 

tarul nu este obligat să facă nicio repa- 

rațiune, iar chiriaşul va face numai repa- 
rațiunile pe care le va găsi el că sunt ne- 

cesare, instanța de apel a fost în drept, 
ca fără să denatureze contractul, să con- 

state că din el nu rezultă că chiriaşul era 

obligat să facă orice fel de reparații de 

care ar avea nevoie imobilul, întru cât fa- 

cerea reparaţiunilor erau lăsate la facul- 

tatea chiriaşului. (Cas. I[, Complei chirii, 

5854 din 21 Octomvrie 1926, Jurispr. Gen. . 

19%6, No. 1804). 
9, A se vedea: art, 1450, nota 5). 

Art. 1448. — Niciuna din reparaţiunile reputate locative nu 
cad în sarcina locatarului când stricăciunile au fost cauzate prin 
vechime sau forță majoră. (Civ. 1431, 1432, 1447; Civ. Fr. 1155). 

Tezt. fr. Art. 1755. — Aneune des r&parations rputâes locatives n'est ă 
la charge des locataires, quand elles ne sont oceasionnâes que par vâtust€ ou 
force majeure 
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Art. 1449—1450 

Doctrină, 

"1. Poirivit dispoziţiilor art. 1755 c. c în. (1448 c. cir. rom.) reparaţiunile locaiive, 
generală, nu sunt în sarcina lo- când au fost cauzate de vechime. 

Suppl., 
"427: 

în regulă 
catarului, 
(Dalloz, Rep, uage, No. 620; Louage, No. 548; Laurent, XXV, No. Baudry et Wabl, Louage, I, No. 805; illouar 
IX, p. 145, 146). 

e asemenea, potrivit dispoziţiilor a- 
în regulă generală, repara- 
suni în sarcina locatarului 

rin forță majoră. 
0. 620; Suppl,, Lou. 
Wahl, Louage, I, No. 805; Alexandresco, IX, p. 145, 146). 

reparaţiile nu cad în 

celuiaşi articol, 
țiile locative nu 
când au fost cauzate 
(Dalloz, Rep, Louage, 
age, No. 348; Baudry et 

e asemenea, 
sarcina locatarului, când stricăciunile vin din un viciu al 

Art. 1449. — 
sarcina locatorului 

Tezi. fr. Art. 
sont ă la charge du 

:), 

Doctrină, 

fe. ( 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

d, Lonage, II, No. 468; Alexandresco. 

materiei de construcţia 

Curăţirea puțurilor şi a 
(Civ. 610; Civ. Fr. 175 ). 

1756. — Le 'curement des bailleur, s”il n'y a clause 

Codul ciri) 

Duvergier, Louage, LV, No, 24; Troplong, Lou ereier No. 552, 587; Dalloz, R€p,, Lou- 
age, No. 620, 625, 638; Suppl. Louage, No, 548: Guillouard. Louage, ÎI. No. 468; A- lexandrescv, IX, p. 146). „ , 4. 'De asemenea. reparaţiile locative nu cad în sarcina locatarului, când „au fost cauzate de un defect de construcţie. (Tro- plong, Louage, II, No, 587; Dalloz, Rep, Louage, No. 620: Suppl., Louage, No. 38; Laurent, XXV, No. 429; Baudry et Wabl, Louage, 1. No. 805; Guillouard, Louage, II, No. 470: Alexandresco, IX, p. 146). , 
5. Dovada că reparaţiunile locative au fost cauzate de vechime, forţă majoră etc, va trebui să fie făcută de locatarul care cere a fi exonerat de facerea lor. Wran- ton, XVII, No. 165; Dalloz, Râp., Louage No. 620; Suppl., Louage,, No. 543; Laurent, C „ 429; Baudry et Wabl, Louage, I. No. 805; Alexandresco. IX, p. 146). 

civ. 

Gu- 

pro- 

plimbătorilor este în 
6 

poits et celui des fosses d'aisance 
contraire, 

2. Inireţinerea frânghiilur şi vasului cu 
lorlalte accesorii, cade lui. (Dalloz, R€p., Lo 
et Wahl, Louage, I. Louage, II, No. 480; 
146), 

în sarcina locataru- 
uage, No. 645; Baudry 
No. 807: Guillouard, 
Alexandresco, IX, p. arilor casei închiriate. (Troplong, Louage, 3.  Curăţirea pujurilor şi  latrinelor 

II, No. 574; Dalloz, Rep. Louage, No. 645: poate fi pusă prin contract în sarcina lo- 
Baudry et Wabl, Louage, |, No. 807; Gu- catarului, Alexandresco. IX. pagina 14. 
illouard, Louage, II, No. 480; Alexan- nota 4). dresco, IX, 146). «p. 

„Art. 1450. — Inchirierea une! case: întregi, 
făcută pentru durata 

Civ. Fr. 1 757). 

Tezi. fr. Art. 
mâison entiâre, 
tements, est censă 
logis, boutiques 

Doctrină, 
1. Singurul text din codul civil care cu-. 

:1757. — Le _bail des un Corps de logis entier, fait pour la dure ordinaire des baux. ou âutres appartements, selon lusage des lieux. 

mobilelor destinaţe pentru mobilarea a unui apartament ori magazin, se consideră i ata ordinară a închirierii caselor, apartamentelor, 
magazinelor, după obiceiul locului, (Civ. 980, 1200, 1202, 1436; 

imeubles fournis Pour garnir une une boutique, ou tous autres appar- 
de maisons, corps de 

crurilor mobile, 
art. 1757 e, civ. 
loz, 6 

decât în cazul prevăzut de T. (1450 e. civ. rom.) (Dal- 

J JI CX C Ci 
ep. 

Lou > . Ş - 

prinde o dispoziţie specială în privința lo- | lexandrâszo, IĂ, p. 19, dota e 0: A 

cațiunii mobilelor. este ari. 1757 c. civ. fr, 3. In lipsă de convenţiune specială, du- 

(1450 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep, Louage, . rata locațiunii lucrurilor mobile este deier- 

No. 878; Alexandresco, IX, p. 19%, nota 2).  minată de scopul locaţiunii (Baudry et 

2. Legea nu fixează durata locaţiunii Ju Wah], Louage, I, No. 123: Guillouard 

: 
Si 

IN 
” 

ă . 

” 

1) Art. francez corespunzător 1756 adaugă: „Sil n'y a Clause Contraire* 
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Codul civil 

Louage. II. No. 681; Alexandresco, IĂ, p- 
195). 

4. Astfel, locaţiunea cailor şi trăsurilor 
pentru un voiaj este pe timpul cât îine ai 
iajul (Baudry et Wabhl, Louage, |, 
1232; Guillouard, "Louage, II, No. .681; Ne. 
lexandresco, IX. p. 195). 

5. Potrivit dispoziţiunilor art, 1257 c. 
civ. fr. (1450 c. civ. rom.) închirierea mobi- 
lelor destinate „pentru mobilarea unei case 
întregi, a -unui apartament ori magazii, se 
consideră făcută pentru durata ordinară a 
închirierii caselor, apartamenţelor, magazi- 

nelor, după obiceiul locului. (Dalioz, Rep. 
Louage: No. 878; Suppl., Louage, No. 430; 
Alexandresco, LX, p. 192, 195). 

6. In cazul când casa, apariamentul sau 
magazinul pe care mobilele erau destinate 
a le mobila, au fost închiriate pentru o du- 
rată determinată diferită de acea a obice- 
iului locului. îşi vor găsi aplicațiunea dis- 
pozițiunile art. 1757 c. cir. îr.. (1450 c. civ. 
rom), închirierea  mobilelor  considerân- 
du-se făcută pentru durata ordinară a în- 
chirierilor imobiliare, după obiceiul locu- 
lui, dacă locatarul nu a făcut cunoscut lo- 
catorului mobilelor durata contractului său 
de închiriere a casei. (Delvincourt, III, p. 
202. nota 5; Duvergier, Louage, IV, No. 
235: Troplong, Louage, II, No. 599; De- 
manie et Colmet de Santerre, VII, No. 206 
bis, IV: Dalloz, Rep. Louage, No. 878: 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1451 

Suppl., Louage, No. 450: Huc, X, No. 352; 
Baudry et Wabhl, Louage, [, No. 1232; Gu 
illouard, Louage, II, No. 683; Comp.: A- 
lexandresco, | IX p. 193). 
7, Această Xa Pi 199) după o părere, va 

avea loc, chiar dacă locatarul ar fi făcut 
cunoscut locaiorului mobilelor durata con- 
tractului său de închiriere a casei. (De 
mante et Colmet de Sanierre, VII, No. 206 
bis, IV; Dalloz, Rep., Suppl, Louage, No. 
430; Baudry et. 'Wahl, Louage, I, No. 1232). 

3, După altă părere, dacă locatarul a 
făcut cunoscut locatorului mobilelor du- 
rata contractului său de închiriere a casei, 
închirierea mobilelor va avea aceași durată 
ca şi închirierea casei. (Duvergier, Louage 
IV, No. 235; Troplong, Louage, IL, No. 59%; 
Dalloz, Rep., Louage, No. 878; Guillouard, 
Louage, II, No. 683; Comp.: Alexandresco, 
TX, p. 193). 
9, Dispoziţiile art. 1757 c, civ. în. (1450 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea, după 
părerea dominantă, şi aceluia care ia în 
locaţie mobile pentru a mobila casa.pe care 
o ocupă în calitate de proprietar iar nu de 
locatar. (Troplong, Louage, II, No. 600; De- 
mante et Colmei de Santerre. VII, No. 206 
bis, IV; Dalloz. Râp.. Louage, No- 879; 
Suppl., Louage, No. 431; Huc, X, No. 352; 
Guillouard, “Î onage, II. No. 684; Comp.: 
Alexandresco, IX, p. 193; Contra:. Baudry 
el Wahl, Louage, I, No. 1255). 

Art. 1451. — Inchirierea unui apartament mobilat se va con- 
sidera făcută pe un an, când s'a stipulat atâta chirie pe an; 
de 1) o lună când s'a stipulat atâta chirie pe lună; 

De 2) o zi, când s'a stipulat atâta chirie pe zi. 
Dacă nu există nicio împrejurare din care să se probe 2 

că închirierea s'a făcut pe un an,-pe o lună sau pe o zi, se va 
considera făcută contorm obiceiului locului. (Cv. 980, 1436, 1451, 
1452, 1463; Civ. Fr. 1758). 

“Tezt fr. Art. 1758. — Le bail d'un appartement meubl€ est cens fait ă, 
VPann€e, quand il-a 6t€ fait ă tant pax. an; 

Au mois, quand il a.-6t6 fait ă tant par mois; . 
Au jour, sil a €6t6 fait'ă tant paz : jour. 
Si rien ne constate que le bail soit fait ă tant par an, par mois ou par 

a 

jour, la location est censâe faite suivant l'usage des lieux. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1758 e. 
civ.i Îk, (1451 c. civ. rom) închirierea 
unui apartament mobilat se considera 
făcută pe un an, când sa stipulat 
atâta chirie . pe un an,-pe-o lună, când 
când sa stipulat atâta chirie pe lună; pe 
6 _zi când s'a stipulat atâta chirie pe zi: 
(Duvezgier. Louage, IV, No. 3; Froplong, 

Louage, I, No. 605; Dalloz, Râp.. Louage, 
Na. 715; Suppl.. Louage, No. 375; Laurent, 
XXV, No. 431: Baudry «et Wahl, Louage, - 
TI, No. 1235: Guillouard, Louage, AL Ne. 
505; Alexundresco, IX, p. 194), - 

3. Prezumpţiunea de durată stabilită de 
art; 1756 c. civ. în. (1451 c. civ. rom), după 
părerea dominantă, trebueşte să - prevaleze 
contra oricărui obiceiu al locului contrar, 
(Duvergier, Louage, IV, No. 3; „Troplong, 

1, 2) In textul oficial din eroare se zice: i de“ în loc de: „pes cum este şi în textul francez, 
3) În -loc de ;.probeze“.: 
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Art. 1452 

Louage, I, No. 603; Dalloz, Rep. Louage, 
No. 715; Suppl. Louage, No. 375; Laurent 
XXV, No. 451; Guillouard, Louage, II, No. 
505; Comp: Alexandresco, IX, p. 194). 

3. După altă părere, prezumpțiunea sta- 
bilită de art, 1758 c. civ. fr. (1451 c. civ. 
rom.) poate fi combătută prin probe con- 
trare, scoase din intenţia părţilor contrac- 
tante, din obiceiul locului sau din împre- 
jurări. (Delvincourt, III, p. 202; Baudry et 
Wahl, Louage, ÎI, No. 1235). 

4. Cu toate că în contract sa stipulat 
pentru închirierea unui apartament mobi- 
lat, atâta chirie pe an, pe lună sau pe zi, 
părțile pot pretinde că închirierea nu s'a 
făcut pe un an, pe o lună sau pe o zi, dacă 
au făcut în această privință o convenţiune 
expresă. (Demante et Colmei de Santerre, 
VII, No. 206 bis; Dalloz, Rep. Suppl., Lou- 
age, No. 374). 

3. Contractul de închiriere al cărui preț 
a fost fixat la atâta pe an, pe o lună sau 
pe o zi, ia sfârşit de plin drept, fără să fie 
nevoie de concediu, deoarece are o durată determinată. (Demante et Colmet de San- terre, VII, No. 207 Lis; Dalloz, Rep.. Suppl., 
Louage, No. 373; Laurent, XXV, No. 451: Guillouard, Louage, II, No. 505; Alexan- 
dresco, IX, p. 194). 

6. Potrivit dispoziţiunilor alineatului fi- nal al art. 1758 c. civ. fr. (1451 c. civ. rom.) 

Art. 1452. — 
locaţiunii, 
fără nicio 
voiește a 
determinat de obiceiul locului, 
concediat 
în localitate. (Civ. 980, 1436, 1759). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

Dacă locatarul, 
continuă a rămânea în casa sau apartamentul închiriat, împiedecare din partea 
le ocupa sub aceleaşi condițiuni 

și nu poate nici 
înainte de a se îi făcut vestirea în !) termenul obișnuit 

1437, 1450, 

Codul civil 

dacă nu există nicio împrejurare din care 
să se probeze că închirierea s'a făcut pe 
un an, pe o lună sau pe o zi, se va consi- 
dera făcută conform obiceiului locului 
(Dalloz, Râp., Louage, No. 715; Suppl., 
Louage. No. 573; Alexandresco, TX, p. 194). 

7, Dispoziliunile art. 1758 c. civ. În. 
(1451 ce. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicațiu- 
nea la închirierea. unui otel mobiliat. de. 
oarece ele privesc numai închirierea apar- 
tamentelor mobiliate. (Dalloz, Râp.. Suppl.. 
Louage, No. 375; Laurent, XXV, No. 45: 

uc. X, No. 553; Baudry ct Wabl, Louage, 
I, No. 1256; Guillouard, Louage, If, No. 
506; Alexandreseco. IX, p. 194), 

8. De asemenea, dispoziţiile acestui ar- 
ticol nu-şi găsesc aplicaliunea la închiri- 
erea unui apartamtnt nemobilat. (Delvin- 
court, III. p. 202: Duranton, XVII, No. 168; 
Dalloz, Râp.. Louage, No. 716; Alexan. 
dresco, IX, p. 194). 

9. Afară de convenţie contrară. în ote- 
luri călătorii sunt găzduiţi de obiceiu cu 
ziua, aşa; încât ci pot fi concediaţi după 
voința otelierului, după cum şi călătorii pot 
pleca din otel când vor. Dacă însă sa fixat termenul pe o lună sau altfel. ote- 
lierul nu poate concedia pe călător decât 

expirarea termenului convenit, (Baudry 
et Wahl, Louage, [, No. 122, 1257; Alexan- 
dresco, IX, p. 194, nota î). 

şi după expirarea termenului 

locatorului, el se consideră că 
şi pentru un timp 
să iasă nici să fie 

1451, 1464; Civ Fr. 

Teat fr. Ari. 1759. — Si le locataire d'une maison ou d'un appartement continue sa jouissance apres lexpiration du bail la part du 
terme fix€ par Pusage des lieux, et ne qwapres un cong6 donne 

Doctrină. 

1., Tacita reconducțiune cu privire la în- chirierea caselor este supusă regulelor ge- perale prevăzute de ai 1738 c. dr îr, de €. civ. rom; (Dalloz, R6 „ Suppl., Louage, No. 376). p PP 2. Termenul contractului nou care rezul. tă din tacita reconducțiune va fi determi- mat de obiceiu locului. (Dalloz, Rep., Lou- age, No. 586, 721; Alexandresco, IX, p. 191). 3, Pentru ca să poată înceta contractul de locaţiune rezultat din tacita reconduc- 

  

1) In ediţiunea oficială din eroare lipseşte cuvântul „fn 

bailleur, il sera cens6 les oceuper aux 
pourra plus en sortir ni en tre sulvant le delai fix6 par usage des lieux. 

par 6crit, sans opposition de 
mâmes conditions, pour le 

expuls€ 

jiune, este necesar să se dea un concediu în termenul obicinuit în localitate. (Dal- loz, R€p.. Louage, No. 722; Suppl., Louage, No. 577; Alexandresco, LX, p. 191 nota 2). 4, A se vedea: art. 1437 din codul civil cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până ia 1927) 
I. Chiriaşii prevăzuţi de art. 3 din ]e- gea dela 27 Martie 1924, cari nu au intro. us acțiunea în stabilirea pentru obţine- 

Care există în art. francez corespunzător. 
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Codul civil 

rea localului peste termenul de un an, tre- 
bueşte să părăsească imobilul la data expi- 
rării termenului de un an, adică 6 Mai 1995. 
Nefăcând chiriaşul aceasta, proprietarul 

este în drept de a cere instanţei competinte 
de a da ordonanța de expulzare. 
Dacă proprictarul omite să facă aceasta 

în termen, înseamnă că a consimţit tacit la 
prelungirea contractului, deci sa operat o 
tacită relocație şi ca atare nu mai poate ce- 
re expulzarea chiriaşului pe calea unei or- 
donanţe prezidenţiale. 

Prin urmare, în speţă, deşi imobilul a fost 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1453 

ocupat de un chiriaş comerciant, însă in- 
tentând cererea de expulzare tocmai la 12 
Tunie 1925, el consimţind tacit la prelun- 
girea contractului. care sa reînnoit sub 
condițiunile în care a fost încheiat anterior, 
proprietarul nu mai poate cere rezilierea 
contractului şi deci evacuarea chiriaşului 
pe calea unei ordonan.e preșidenţiale. (Lrib. 
Suceava secţ. VII, sent. din 4 August 1925, 
Curierul Judiciar 57/1925). 

2, A se vedea: art. 1021, nota 50; art: 
1457 eu notele respective, art. 1464 cu no- 
tele respective. 

Art. 1453. — Dacă contractul de închiriere se desființează 

pentru culpa chiriaşului, acesta e dator de a plăti chiria pe tot. 

timpul necesar pentru o nouă închiriere, şi daunele ce ar fi provenit 

din reaua întrebuințare a lucrului închiriat. (Civ. 998, 999, 1021, 

1054, 1081 urm., 1084, 1085, 1430, 1439, 1446, 1730; Civ. Fr. 

1760). 

Tezt fr. Art. 1760.—Ea cas de râsiliation par la faute du locataire, celui-ei 
est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nâcessaire ă la relocation, 
sans prâjudice des dommages et intârâts qui ont pu râsulter de labus- 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 17600 c, 
civ. în. (1455 c. civ. rom.) când contractul 
de închiriere se desființează peniru culpa 
chiriaşului, acesta e dator de a plăti chiria 
pe tot timpul necesar pentru o nouă închi- 
riere.  (Dalloz, Râp.. Louage, No, 726: 
Suppl. Louage, No. 378; Alexandresco, IX, 

p. - 
2, Această dispozițiune trebueşte înţe- 

leasă în sensul că chiriaşul este obligat să 
plătească chiria pe timpul lăsat în mod 
ordinar proprietarului ca să găsească un 
nou chiriaş, iar nu pe tot timpul cât ar 
trece până ce proprietarul a reînchiriat 
casa. (Duranton, XVII, No. 172; Duver- 
gier, Louage, IV, No. 79; Troplong, Lou- 
age, II, No. 621; Marcade, Art, 1760; De- 
mante et Colmet de Santerre, VII, No. 209 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 370, text 
și nota 5, p. 504; Dalloz, Rep., Louage, 
No. 726; Suppl., Louage, No. 578; Lau- 
rent, XXV, No. 379; Baudey et Wabl, Lou- 
age, [, No. 547: Guillouard; Louage, II, No. 
508; Planioi, Ii, No. 1739; Alexandresco, 
TX, p. 9). 
„3. Timpul necesar pentru o nouă închi. 

tiere, este în mod normal, acel care după 
obiceiul locului, este fixat pentru conce- 
diu. (Demante et Colmet de Santesre, VII, 
No. 209 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
370, p. 504; Dalloz, R€p., Suppl.. Louage, 
No. 578; Laurent, XXV, No. 579; Baudry 
et Wahl, Louage, [, No. 347; Guillouard, 
Louage, II, No. 508; Planiol II, No. 1739; 
Comp: Alexandresco, IX, p. 9). 

45005. — Codul civil adnotat. — IX.—8 

4. Proprietarul nu are dreptul la nicio 
despgubire dacă a reînchiriat imediat. (Du- 
vezgier, Louage, IV, No. 80; Troplong, L.ou- 
age; II, No. 622; Dalloz, Râp., Louage, No. 
726; Suppl., Louage, No. 578; Guillouard, 
Louage, II, No. 509; Alexandresco, LX, p. 
96. nota 5; Contra: Baudry et Wahi, Lou- 
age, ÎI, No. 348). 

5. In cazul când.după ce s'a fixat indem- 
nizaţia, proprietarul reînchiriază imobilul 
întrun termen mai scuri decât acel fixat 
de justiţie pentru reînchiriere, chiriaşul nu 
poate refuza plata desbăgubirii. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Louage, No. 378; Baudry et 
Wahl, Louage, LI, No. 548; Guillouard, 
Louage; II, No. 509; Planiol, II, No. 1759). 

6. Potrivit dispoziţiilor art. 1760 c. civ. 
fr. (1455 e, cîv. rom.) chiriaşul poate îi 
condamnat şi la daunele ce ar fi provenit 
din reaua întrebuințare a lucrului închi- 
riat şi- care a fost cauza rezilierii contrac- 
tului de închiriere. (Dalloz, Rep., Louase, 
No. 726; Baudry et Wabhl, Louage, Î, No. 
345; Guillouard, Louage, I, No. 447; A- 
lexaridresco;, LX, p. 96). 

7, Aceste daune vor fi fixate în mod su- 
veran de tribunal. (Dalloz, R6p., Louase, 
No. 726; Baudry et Wahl, Louage, [, No. 
545; Guillouard, Louage, Î, No. 447; A- 
lexandresco, IX, p. 96, nota 2). 

9. Dispoziţiile art. 1760 e. civ. fr. (1455 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi la 
arendările de moşii, de uzine.. (Baudry et 
Wahl, Louage, I, No. 345; Guillouard, Lou- 
age, Î, No. 497, 507; Alexandresco, IX, p. 
95, text şi nota 4). 
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Art, 1454—1455 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

CAPITOLUL IV. 

Despre regulele particulare ia arendare. 

Secţiunea I. — Arendare pe bani. 

Art. 1454. — Dacă prin contractul de arendare, se arată o 

întindere mai mică sau mai mare decât are fondul în realitate, 

arenda nu se va scădea şi nu se va spori decât în cazurile și 

după regulele cuprinse la titlul vinderii, articolul 13271). (Civ. 

1327 urm., 1413; Civ. Fr. 1765). 

Tezi fn. Art. 1765. — Si, dans un bail ă ferme, on donne aux fonds une 

contenance  moindre ou plus grande que celle qu'ils ont râelement, il n'y a lieu 

ă augmentation ou diminution de prix pour le fermier, que dans les cas et 
suivant les răgles exprimâs au titre de la Vente. 

Doctrină. 

1, Regulele dela vânzare prevăzute de 
art, 1617 urm. e. civ. fr. (1527 urm. c. civ. 

-rom,), asupra drepturilor şi obligaţiilor 
părților, cu privire la lipsa sau exceden- 
tul cuprinsului fondului, îşi găsesc apli- 
caţiunea în totul şi la arendare. (Demante 
et Colmet de Santerre, VII, No. 215; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371, p. 505; Dalloz, 
Râp.. Louage, No. 757; Suppl., Louage, No. 
581; Huc, X, No. 361; Baudry et Wabl, 
Louage, ÎI, No. 372; Guillouard, Louage, 
II, No. 536; Alexandresco, IX, p. 220). 

2, Astfel, în cazul când în realitate în- 
tinderea terenului arendat este mai mare 
decât cea. prevăzută în contract, arendaşul 
are drepiul să ceară sau desfiinţarea con- 
tractului sau să sufere o mărire a preţului. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371, p. 505; 
Dalloz, Râp., Louage; No. 738; Suppl., Lou- 
age, No. 581; Laurent, XXV, No. 445; Bau- 
dry et Wahl, Louage. IL, No. 572; Gu- 
illouard, Louage, II, No. 536). 

3, Pentru măsurarea întinderii terenului 
arendat, se vor lua în consideraţie nu nu- 
mai terenurile productive, ci şi cele nepro- 
duciive ca: drumuri de exploatare, şan- 
țari, ziduri ete. (Duvergier,-Louage, Il, No. 

Tim; Baudry et Wabl, Louage, 1, No. 52; 
Guillouard, Louage, II, No. 539). , 

4, Actiunile proprietarului şi arendaşi- 
lor prevăzute de art. 1765 c. civ. În, (1454 
e: civ. 10m.), după părerea dominantă. se 
vor intenta, sub pedeapsa de decădere în 
termen de un an dela ziua contractului, 
prin aplicaţia dispoziţiilor art. 1622 c. civ. 
fr. (1334 ce. civ. rom). (Troplong. Louage. 
II, No..658; Aubrv ct Rau,'ed. 4-a. IV, $ 
571, p. 505; Dalloz, Rep.. Louage, No. 739; 
Supă, Louage, No. 582: Laurent, XXV. 
No. 445; Huc, X, No. 361; Guillouard, Lou- 
age, II. No. 557). 

După altă părere, aceste acţiuni vor 
putea fi intentaie în termen de treizeci 
ani. (Duranton, XVII, No. 180; Dalloz, Râp., 
Louage, No. 739). 

6. După a treia părere, termenul va i 
de un an dar începe a curge dela data in- 
trării arendaşului în folosinţă. (Alexan- 
dresco, LX, p. 227). 

7. Părţile pot deroga dela obligaţia pre- 
văzută de art. 17605 c. civ. fr. (1454 c, civ. 
rom). atât expres cât şi tacii. prin o clauză 
a contractului de arendare. (Alexandresco: 
IX, p. 226, 207). 

8. A ne vedea: art. 1327 din codul civil, 
cu notele respective. 

„Art, 1455, — Dacă arendașul nu înzestrează moşia cu vitele 
şi instrumentele necesare pentru exploataţiune; dacă nu o cultivă 
de fel, dacă nu o cultivă ca un bun proprietar, dacă face din 
moșia arendată o întrebuințare diferită de aceea ce a îost destinaţă, 
Sau în genere, dacă nu îndeplinește clauzele arendării, aşa încât 
din aceasta să derive o daună pentru locator, acesta poate, după 
împrejurări, să ceară desființarea contractului. 

In. toate cazurile sus zise, arendașul este răspunzător de 
daunele provenite din neîndeplinirea contractului. (Civ. 1020, 1021, 
1075, 1084, 1429, 1430, 1439, 1446, 1730; Civ. Fr. 1766), 

1) In textul francez lipseşte menţiunea: „art. 1327. 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1455 

Text jv. Art. 1766. — Si le preneur d'un hâritage rural ne le garnit pas 
des bestiaux et des ustensiles:necessaires ă son exploitation, sil abandonne la 
culture, s'il ne cultive pas en bon pâre de famille, sil emploie la chose louâe 
ă un autre usage que. celui anquel elle a 6t6 destinâe, ou en gânâral, sil n'ex6-. 
cute pas les elauses du bail, et qu'il en râsulte un dommage 
celui-ci peut, suivant les circonstances, faire râsilier le bail. 

pour: le bailleur, 

En cas de râsiliation provânant du fait du preneur, celui-ci est tenu des 
dommages et interâts, ainsi qu'il est dit en article 1764. a 

INDEX ALFABETIC 
Pe (la doctrină); 

Abuz de folosinţă 10—1 
Apreciere suverană 5, 1 
Arendare 1.urm. 
Bun proprietar 7, 
Cultivare 2, 3, 5—7, 9. 
Daune-interese 10, 11, 13— 

1 

4, | Jnzestrare 2—5. 
2, | Locaţiune 1 urm. 

Modificare 9. : 
Moşie 1 urm, . 
Necultivare 6. 
Obiceiul locului 4. 
Plata preţului 1—3. 
Prejudiciu 11, 12, 15. 
Reparaţii locative 1. 
Restituirea lucrului 1. 
Reziliere 6, 10-—14. 
Secarea bălților 2. 
Vie 9. 
Piţe 2, 3. 

  

Destinaţie 8. 
Exploatare 2, 3, 5—7, 9. 
Forţă majoră 6. 
Garanţie 2, 3. 
imbunătăţiri 9. 
Instrumente 2, 3. 
intenţie 4. 

Doctrină, 

1. La obligaţiile generale enumerate în 
art. 1766 c, civ. fr. (1455 c. civ. rom.) ire- 
bueşte să se adauge: obligaţia de a plăti 
preţul arendării, obligaţia de a face repa- 
rațiile locative şi obligaţia de a restitui lu- 
crul în starea în care a fost predat. (Dal 
loz, Rep., Louage, No. 741, 773). 

2. Poirivit dispoziţiilor art. 1766 ce. civ. 
fr. (1455 c. civ. rom.) arendaşul este obligat 
să înzestreze moşia cu vitele şi instrumen- 
teie necesare pentru exploatare. După o 
părere, această obligaţie, care are de obiect . 
să asigure cultura rațională a pământului, 
se consideră îndeplinită, dacă vitele şi in- 
strumentele sunt îndestulătoare pentru tre- 
buinţele exploatării, fără să fie necesar ca 
valoarea lor să garanteze plata arenzii. (Du- 
vergier. Louage, LV, No. 100; Troplong, Lou- 
age, II, No. 660; Aubry et Rau, ed. 4a, 
IV, $ 371, nota 2. p. 505; Dalloz, Râp, 
Louage, No, 742; Suppl., Louage, No. 38; 
Planol, II, No. 1701). 

3. După aliă părere, vitele şi instrumen- 
tele trebuesc să aibă o valoare suficientă 
nu numai pentru a asigura cultuia ra- 
țională a pământului, ci şi de a putea ga- 
vanta. împreună cu recolta, plata arenzii. 
(Dalloz, Rep., Suppl., Louage, No. 383; 
Laurent, XXV, No. 455; Huc, X, No. 362; 
Baudry et Wahl, Louage, I, No. 697; Gu- 
ilouard, Louage, TI, No. 516; Alexandresco, 
IX, p. 228). - 

4. Pentru aplicaţiunea dispoziţiilor a- 
cestei obligaţiuni se vor lua în . considera- 
ție împrejurările, obiceiurile locului şi in- 
tenția presupusă. a părţilor contractante. 
(Dalloz, Râp., Louage, No. 745). 

5. Tribunalele vor aprecia în mod suve- 
ran dacă arendaşul a înzestrat moşia cu 
cele trebuitoare exploatării ei. (Alexan- 
dresco, TĂ. p. 928, nota 1). - : 

6, Cu toate că necultivarea de fel a mo- 
şiei arendate poate aduce desfiinţarea con- 
tractului de arendare, această desființare 
nu poate avea loc, dacă necultivarea este 
provenită dintr'un caz de forță majoră 
(Dalloz, Rep. Louage, No. 744; Baudry et 
Wahl, Louage, Î, No. 756). . . .-* 

7, Pentru a decide dacă moşia arendată 
a fost cultivată ca un bun proprietar, 'se 
va lua în consideraţie obiceiul locului 
(Dalloz, R€p., Louage. No. 745; Huc, X, 
No. 562; Guillouard, Louage, II, No. 519; 

8. Arendaşul nu poate face din -moşia 
arendată o întrebuințare diferită de aceea 
ce a fost destinată. (Dalloz, Rep., Louage, 
No. 757; Suppl.. Louage, No. 390; Laurent, 
XX, No. 457; Guillouard, Louage, II, No. 
522). 

9. Arendaşul poate face modificări de 
exploatare. Astfel el poate planta vie, să 
sece bălți pentru a le face cultivabile, şi 
în genere să facă orice schimbări, care ar 
constitui îmbunătăţiri. (Dalioz, Râp., Lou- 
age, No. 758; Baudry et Wahl. Louage, [, 
No. 745: Guillouard, Louage, II. No. 52); 

10. Potrivit dispoziţiilor art, 1766 c. civ. -. 
fr. (1455 c. civ. rom.) în cazul când aren- 
daşul nu-şi îndeplineşte obligaţiile sale; 
proprietarul poate cere rezilierea contrac- 
tului, cu daune-interese. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Louage,. No. 586; Alexandresco, 
IX. p. 228, 229). 

11. Pentru ca neexecutarea clauzelor a- 
rendării să poată aduce rezilierea contrac- 
tului şi condamnarea la daune-interese, tre- 
buește ca această neexecutare să cauzeze o 
pagubă proprietarului. (Demante et Colmet 
de Santerre, VII, No. 216; Dalloz, Râp., Lou- 
age, No. 761; Suppl., Louage, No. 386; Lau- 
rent, XXV, No. 440; Huc, X, No. 364; Gu- 
illouard, Louage, II, No. 525). . 

12. 'Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran după împrejurări, dacă acţiunea de 
reziliere a contractului introdusă de pro- 
prietar. trebueşte să fie admisă sau nu, 
chiar dacă nexecutarea clauzelor eontrac- 
tului de către arendaș a cauzat o pagubă 
proprietarului. (Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 216; Dalloz, Râp., Louage, 
No. 761: Suppl., Louage, No. 386; Huc, X, 
No. 564; Baudry et Wahl. Louage, IL: No. 
774; Guillouard, Louage, II, No. 527).. 

13. In cazul când contractul de arendare 
se reziliază pentru abuz de folosinţă din 
partea arendaşului, acesta poate fi con- 
damnat la. daune-interese atât pentru a- 
buzul de folosinţă cât şi pentru rezilierea 
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contractului. (Demante et Colmei de San- - 

terre, VII, No. 216; Huc: X, No. 364%; Gu- 

illouard, Louage, IL, No. 526). , 

14. Tribunalele pot admite numai con- 

damnarea arendaşului la plata de dăune- 

interese, fără rezilierea contractului, dacă 

neexecutarea ' obligaţiilor nu constitue un 

motiv suficient de reziliere. (Dalloz, Rep. 

Suppl:, Louage, No. 587; Baudry et Wahi, 

Louage, |, No. 776; Guillouard, Louage, II. 

No. 52%). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

15. Iu acest caz, dacă paguba cauzată 

poate fi reparată până la expirarea con- 

traciului şi nu compromite lucrul arendat, 

proprietarul nu are dreptul la daune-in- 
terese. (Dalloz. Rep.. Suppl.. Louage, No. 

587; Laurent. XXV, No. 267; Huc. X, No. 
541, 364: Guillouard, Lonapge. II, No. 527; 

Contra: Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 
775). 

16. A se vedea: art. 1429, 1451, 1432 şi 

1447 din codul civil cu notele respective, 

Art. 1456. — Fiece arendaş este dator să-și strângă recolta 

numai în locurile obicinuite spre acest finit, întru cât nu a urmat 

o stipulaţiune diferită 1). (Civ. 1465, 1730; Civ. Fr. 1767). * 

Text fn. Art. 1767. — 'Tout preneur de bien rural] est tenu d'engranger 

dans les licuz ă ce destinâs d'apres le bail. 

Doctrină. 

]. Potrivit dispoziţiilor art. 1767 c. civ. 
fr. (4456 c. civ. rom.) arendaşșul este obli- 
gat să-şi strângă recolta numai în locurile 
obişnuite spre acest sfârşit, Astfel, el este 
obligat să strângă recolta în hambarele şi 
ceserile allate pe moşie, etc. (Alexandresco, 
TX, p. 229). 

2, Dispoţiile art. 1767 ce. civ. În. (1456 c. 
civ. rom.) au de scop să asigure efectul pri- 
vilegiului proprietarului prevăzut de art. 

2102 e. civ. Îr. (1730 e. civ. rom.) asupra 
recolielor arendaşului. (Aubry et Rau. cd. 
4-a, IV, Ş 371, p. 506: Dalloz, Râp., Louaze, 
No. 759; Laurent, XXV, No. 445; Huc.ă, 
No 563; Guillouard, Louage, II, No. 533; 
Planiol, ll. No. 1700; Alexandresco, Iă, 
p. 229). 

3, Chiar dacă pe moşie nu se află ham- 
bare, coşare, etc.., arendaşul nu poate scoa- 
te recolta de pe moşie. ci este obligat so 
lase pe câmp. (Alexandresco, IX, p. 229). 

Art. 1457. — Dacă arendarea s'a făcut pe mai mulţi ani şi 
dacă, în cursul ei, s'a pierdut prin caz îfortuit toată recolta unui 
an, sau cel puţin jumătate din ea, arendașul poate să ceară un 
scăzământ din arendă, aîară numai când sa compensat prin 
precedentele recolte. 

Acest scăzământ nu se va putea determina decât la îinele 
contractului de arendare; atunci însă se va face compensaţiunea 
prin recoltele tuturor anilor de arendare. 

Până atunci însă, judecătorul poate după arbitrul său, să 
“facă un scăzământ provizoriu în proporţiunea daunei suferite. (Civ. 
1143 urm., 1423, 1427, 1458 urm.; Civ. Fr. 1769). 

Tegt fr. Art, 1769. — Si le bail est fait pour plusieurs annces, et que 
pendant la durâe du bail, la totalite ou la moiti€ d'une râcolte au moins Ei 
enlevte par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de 
sa, location, ă moins qu'il ne soit indemnis€ par les râcoltes pr&câdentes. 

S'il n'est pas indemnis6, lestimation de la, remise ne peut avoir lieu quă 
la fin du bail, auquel temps il se fait une compensation de dee 
de jouissanee, 

„ INDEX ALFABETIC 

toutes les annces 

Constatarea pagubei 18-20. 

  

(a doctrină). Cunoştinţă Î7. Forţa majoră 1 urm, unță | ucte 1,3, 
Arendare 1 urm. Caz fortuit 1 urm, Popa 12 20, 29, Grindină 13. 
Asigurare 8. Caz fortuit extraordinar12.  Expertiză 19 mposibilitate 1. 
Bani 3. Caz fortuit ordinar 12, : : Ingheţ 13. Expi ; 

Compensaţie 23—28, 30, 3E ape ăptermenului 24, | Interes agricol 2. 
Inundaţie 13. 

  

Cantitate 5—7, 27, 29, 

1) In textul francez lipsesc cuvintele: ,, legiuitor gat întru cât nu a urmat o stipulațiune diferită“, adause de 
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Codul civil 

" Prezumpţiune 17. 
Probă 16, 20, 29, 
Reziliere 34, 
Răsboi 14. 
Raţiune 1, 2. 
Scăderea arendei î urm. 
Scădere provizorie 32. 
Secetă 13, 
Urgenţă 18. 
Viciile lucrului 15, 

Jumătate de recoltă 4, 5, 
21, 22, 26 

Locaţiune 1 urm. 
Perderea recoltei 1 urm. 
Pluralitate de fonduri 9— 

1 1. 
Preţul arendei 3, 9—11. 
Preţul recoltei î urm. 

Preţuri distincte 10, 11. 
Preţ unic 9. 

Doctrină, 

1. Fundamentul dispoziţiilor art. 1769 e. 

civil francez (1457 codul civil român) 

după o părere, stă în o urmare natu- 

rală a contractului de locaţiune şi în 

imposibilitatea în care se află arendaşul 

de a culege fructele în vederea cărora el 

a încheiat contractul de arendare, (Duran- 

ton, XVII, No. 190; Demante et Colmet de 

Sanierre, VII, No. 219 bis, [; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, IV, $ 371, nota 4 p. 506; Marcad€, 

art. 1769 urm.» No. î; Dalloz, Râp.., Louage, 

No. 7%; Suppl,, Louage, No. 39%; Huc, X, 

No. 567: Planiol, II, No. 1694; Alexan- 

dresco, LX, p. 235). 
2. După altă părere, dispoziţiile acestui 

articol au fost prevăzute numai din consi- 

deraţiuni de echitate şi de interes agricol. 

(Duvergier, Louage, IV, No. 149; Dalloz, 

R&p., Louage, No. 775; Suppl., Louaze, No. 
594: Laurent, XXV, No. 455; Baudry et 

Wahl, Louage, IL. No. 373; Guillouard, Lou- 
age, II, No. 559). 

3. “Dispoziţiile art. 1769 e. civ. îr. (1457 

e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea atât în 

cazul când preţul consta în bani, cât şi în 

cazul când el constă în fructe. (Dalloz, 

Rep.. Louage, No. 785). 
4, Pentru ca arendaşul să aibă dreptul la 

despăgubiri, trebueşte ca pierderea recoltei 

înainte de culegere, să fie cel puțin pe o 

îumătate de an. (Dalloz, Râp., Louage, No. 

778; Huc, X. No. 368; Baudry ei Wabl, Lou- 

age. I, No. 388. 389; Planiol, II, No. 1694; 

Alexandresco, LX, p. 232, 236). 

5. Pentru a se decide dacă sa pierdui 

jumătate din recoltă, după părerea domi- 

nantă, trebueşte să se ia în consideraţie can- 

titatea recoltei iar nu prețul productelor. 

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371. p. 507; 

Dalloz, Rep., Louage, No. 779: Suppl., Lou- 
age. No. 395: Laurent, XXV, No. 457; Huc, 

X, No. 568; Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 
591: Guillouard, Louage, II, No. 569). 
„6. După a doua părere; se va lua în con- 

sideraţie valoarea recoltelor iar nu can- 
titatea lor. (Troplong, Lonage, II, No. 717; 
Dalloz, Râp., Louage, No. 779, 784; Alexan- 
dresco, LX, p. 237, 258, nota 1). 

7. După a treia părere, se va lua în con- 
sideraţie atât cantitatea recoltelor câţ şi 
valoarea lor. (Demante et Colmet de San- 
terre, VII, No. 219 bis, III, IV, V; Dalloz, 
Rep.: Louage, No. 780; Suppl.., Louage, 
No. 395). ” 

Ş. Arendaşul va avea dreptul la o scă- 

dere din arendă cu toate că a contractat 

o asigurare contra cazurilor fortuite, (Tro- 
plong, Lonage, IL, No. 741; Aubry et Rau, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1457 

ed, 4-a, IV, & 371, p. 509: Dalloz, R6p» Lou- 

age, No. 804; Suppl., Louage, No. 401; Lau- 

rent, XXV, No. 469; Baudry et Wahl, Lou- 

age, I, No. 410; Guillouard, Louage, II, No. 

590: Alexandresco, LX, p. 23% nota 1). 

9. In cazul când au fost arendate mai 

multe fonduri cu un singur preţ şi dacă 

se pierde recolta unui an numai pe unul din 

aceste fonduri, calcularea pierderii va tre- 

bui să se facă asupra tuturor productelor 

fondurilor. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 

571, p. 508; Dalloz. Rep.» Louage, No. 78; 

Baudry et Wabhl, Louage, [, No. 392; Gu- 

illouard, Louage, Il, No. 570; Alexandresco, 

IX, p. 256). | 
10, Dacă însă prețurile arendării fonduri- 

lor au fost distinete şi separate, calcularea 

pierderii se va face la fiecare fond. (Aubry 

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 371, p. 5%; Dalloz, 

Râp., Louage, No. 783; Alexandresco, IX, p. 

256; Contra: Baudry et Wabhl, Louage, |. 

No. 395). 
11, Această soluțiune are loc chiar dacă 

tondurile ar fi fost arendate prin același 

act. (Dalloz, Rp., Louage, No- 784). 

12. Arendaşul are dreptul la scăderea 

din preţ când recolta este distrusă prin ca- 

zuri fortuite ordinare sau extraordinare. 

(Dalloz, Rep., Louage, No. 789. 791: Suppl. 
Louage, No. 396; Laurent, XXV, No. 458; 

Baudry et Wabl, Louage, I, No. 379; Gu- 
illouard. Louage, II, No. 565; Alexandresco, 

IX, p. 254, nota 4). 
13, Astfel, el are dreptul la scădere din 

preţ când pierderea este datorată inunda- 

ției, îngheţului, grindinei, secetei. (Dalloz, 

R&p., Louage, No. 789, 790; Baudry et Wahl, 
Louage, I, No. 576; Alexandresco, LX. p. 
254, nota 4). 

14, De asemenea, evenimentele de răz- 
boiu. (Dalloz, Râp„ Louage, No. 397; 
Baudry et Wahl, Louage, Î, No. 376: Comp, 
contra: Duvergier, Louage, LV. No. 187; 
Troplong, Louase, II, No. 752; Guillouard, 
Louage, II. No. 564) 

15. Viciul lucrului arendat nu poate fi 
considerat ca un caz fortuit. (Troplong, 
Louage, HI, No. 715: Dalloz, Rep.. Louage, 
No. 791; Baudry et Wahl, Louage, I. No. 
581: Guillouard, Louage, II, No. 565; A- 
lexandresco, LX, p. 235). ! 

16. Dovada cazului fortuit se va face 
de arendaş prin orice  miiloc de probă. 

(Baudry et Wahl, Louage, [, No. 585, 417 
urm.; Alexandresco, LX, p. 232, nota 4)- 

17. Dacă cauza pierderii există şi era 

cunoscută în realitate în momentul înche- 

ierei contractului, arendaşul nu are drep- 
tul la scăderea din preţ, deoarece se pre- 

supune că el a trebuit să dea un preț în 

consecință. (Alexandresco, IX, p. 255). 
18. Constatarea pierderii recoltei trebu- 

eşte să se facă pe cât este posibil imediat 

ce ea s'a produs. (Dalloz, Râp., Louage, 

No. 808). : 
19. Dacă părţile sunt de acord, consta» 

iarea cauzei pierderii, precum și pierderea 

cauzată se fac printrun act încheiat de 
ele. Dacă nu sunt de acord, arendaşul va 
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trebui -să se adreseze tribunalului, care va 
face constatarea prin experți. (Dalloz, Rep., 
Louage, No. 808; Baudry et Wahl, Louage, 
I.: No. 417; Guillouard, Louage, II, No. 571). * 

20. Cu toate acestea, constatarea pierde. 
rii va putea, fi făcută oricând, prin orice 
mijloace, deoarece legea. nu prevede vre- 
un termen: şi este vorba de o chestie de 
fapt. (Troplong, Louage, II. No. 740; Daltoz, 
Rep. Louage, No. 809; Suppl., Louage,. No. 
405; "Laurent, XXV, No. 46%: Baudry et 
Wahl, Louage, [, No. 416; Guillouard, Lou- 
age, II; No. 574). 
21. In cazul când arendarea s'a făcut pe . 
mai mulţi ani, pentru ca arendașul să aibă 
dreptul ia o scădere din preț, trebueşte ca 
pierderea a cel puţin unei jumătăţi sau a 
recoltei întregi să fi avut loc în acelaşi an. 
(Dalloz, Rep. Louage, No. 794; Suppl., Lou- 
age, No. 5%; Ghuillonard, Louage, Il, No. 
579). 

22, Dacă pierderile încercate pe mai 
mulţi ani sunt fiecare mai mici de jumă- 
taiea recoltei, arendaşul nu are dreptul la 
o scădere din preţ,-chiar dacă ele adunate 
ar îutrece jumătatea recoltei pe un an. 
(Dalloz, Rep.-, Louage, No. 794; Suppl., Lou- 
age, No. 398), 
23, Potrivit dispoziţiilor art. 1769 c, civ. 

fr. (1457 ce. civ. rom.) dacă pierderea pe un 
an s'a compensat cu câştigurile pe anii pre- 
cedenţi, arendașul nu are dreptul la scă- 
dere din 
age, No. 794; Suppl., Louage, No. 398; Pla- 
pie, II, No. 1694; Alexandresco, IX, p. 237, 
238). - 

24. Poirivit dispoziţiilor art. 1769 al. 2 
€. civ. fr. (1457 al 2 ce. civ. rom.) scăderea arenzii se va face la finele contractului de 
arendare, când va avea loc compensarea 
tuturor anilor de folosinţă, (Dalloz, RE. 
Louage, No. 795; Suppl,, Louage, No. 39%; 
Daniel, II, No. 1694; Alexandresco, LX. 
p. 258). 

25. Compensaţia. se va face ținându-se 
socoteală de recoltele tuturor anilor con- 
tractului de arendare, anteriori sau poste- 
riori pierderii, buni sau răi, luându-se de normă o recoltă ordinară, adică mijlocie. (Demante et Colmet de Santerre, VII. No. 
219 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 571, notai 6, p. 507; Dalloz, Rep. Louage. 
No. 795; Suppl,, Louage, No. 398; Laurent, XXV, No, 461; Huc, X, No. 368; Baudry et Wahl, Louage, I, Ne. 402: Guillouard, Pou- 
age, II, No. 576; Alexandresco, TX, p. 238). 

26, În cazul când făcându-se compensa- 
jia între recoltele anilor contractului de 
arendare, nu rezultă o pierdere cel puţin 
egală cu jumătatea unei recolte ordinare, 
arendaşul are dreptul la o scădere propor- 
“Honală din preţ, deoarece el a avut întrun 
an 0 pierdere de cel puţin jumătate din 
recoltă. (Demante et Colmet de Santerre, 
VII, No. 219 bis, VII: Aubry_et Rau, ed. 4-a, IV, 8 371, nota 7, p. 507; Dalloz, Rep. Suppl., Louage, No. 399; Laurent, XXV, “No, 462; Huc, X, No..368; Baudry et Wabl, Louage, [, No. 404: Guillouard, Louage, II, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

prețul arenzi. (Dalloz; R&p., Lou-, 

Codul civil 

No. 577; Conira: Duvergier, Louage, IV, No, 
174; Troplong, Louage, II, No. 734; Dal. 
loz, R€p., Louage, No. 796), 

27. Pentru calcularea compensaţiei, după 
o părere. se va lua în consideraţie numai 
cantitatea materială a recoltelor, iar nu va. 
loarea lor venală. (Aubry et Rau. ed. 4-a, 
IV, $ 571, p. 508; Dalloz, R&p., Louage, 
No. 798; Suppl., Louage, No. 4; Laureat, 
XAV, No. 461; Huc, X, No. 368; Baudry et 
Wabhl, Louage, 1, No. 399; Guillouard, Pau. 
age, II, No. 574). 

28. După altă părere, calcularea com- 
pensaţiei se va face după valoarea recol. 
telor. (Demanie et Colmet de Santerre, VII, 
No. 219 bis, VI; Alexandresco, LX, p. 2%, 
nota 1). 

29, Cantitatea recoltelor se va putea sta- 
bili de părți prin orice mijloc de probă 
(Dalloz, R€p., Lonage. No. 797), 

30. În cazul când contractul de arendare 
încetează înainte de expirarea lui, prin 
efectul voinții părţilor, compelsaţia se va 
face imediat ţinându-se seamă de anii cât 
a, durat contractul. (Dalloz, Râp,, Louape, No. 806; Suppl. Louage, No. 402; Huc, X, 
No. 568; Guillouard, Louage, II, No. 579). 

31. In cazul când contractul este rezi- 
liat din cauza culpei arendaşului, el nu mai are dreptul la scăderea preţului. (Dalloz, Rep.. Suppl., Louage, No. 402: Huc. X, No. 
568; Guillouard. Louage, II, No. 579; Con- tra: Baudry et Wahl, Louage. I, No. 401). 

32, Potrivit dispoziţiilor alineatului fi. 
nal al art. 1769 c, civ. în. (1457 c. civ. rom.) 
tribunalul poate înainte de sfârşitul con- tractului de arendă, să dispenseze pe aren- daş, în mod provizor, de plata unei părți din arendă, în proporţiune cu dauna su- ferită. (Dalloz, Rep. Louage. No. 799; Bau- 
dry et Wabl, Louage, I, No. 416; Guillouard, Louage, II, No. 589; Alexandresco, IX, p. 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Pentru ca arendaşul să aibă dreptul la scăzământul de arendă prevăzut de art. 1457 c. civ,, art. 1459 impune condițiunea ca pierderea fructelor să fi intervenit îna- inte de culegerea lor, căci din moment ce fructele au fost culese de arendaş, proprie- tarul şi-a îndeplinit întreaga-i obligaţiune de a procura folosința moşiei arendaşului său, acesta suportând de aci înainte ori ce risc, 
- 

Impiedecarea vremelnică a arendaşului Prin o cauză de forță majoră _sau caz for- tuit cum e războiul, de a se folosi de moşia arendată, echivalează cu o distrugere par- țială a moșiei şi deci contractul poate sub- sista, după alegerea arendaşului. Subsistând contractul, în tot timpul cât arendaşul a ost împiedecat de a se folosi, proprietarul nu are alt drept decât dea percepe arenda. ot ceea ce realizează în plus prin arenda- 
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Codul civil 

rea către alte persoane, aparține de drept 
arendaşului iniţial, ca titular al acestor be- 
neficii, adică al produsului folosinţei care 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1458-1460 

îi aparținea conform. contractului. (Cas. 1, 

77 din 16 Ianuarie 1925, Pand. Săpt. 16 
din 4925). 

Art. 1458. — Dacă arendarea nu s'a făcut decât pe un an 

şi toată recolta sau cel puţin jumătate din ea s'a pierdut, arendaşul 

va căpăta un scăzământ proporțional cu arenda 1), (Civ. 1457, 

1459 urm,; Civ. Fr. 1770). 

_ Tezt, fr. Art. 1770. — Si le bail n'est que d'une annte, et que la perte 

soit. de la totalit des fruits, ou au moins de la raoitit, le preneur sera decharge 

d'une partie proportionnele du prix de la loeation.. o. a 

Il ne pourra 'prâtendre aucune remise, si la perte est moindre de moiti€. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1770 e. civ- 

în. (1458 c, civ. rom.) dacă arendarea nu 

- “a făcut decât pentru un an, reducerea 
preţului se va face proporţional cu pier- 
derca încercată. (Dalloz, Râp.; Louage, 

“No. 778; Suppl., Louage, No. 395; Alexan- 
dresco. IX, p. 238). 

2, Astfel, dacă pierderea este de trei sfer- 

turi, arendaşul va avea dreptul la o scă- 

dere de trei sferturi din prețul arenzi. 

(Dalloz, Rep., Louage, No. 786). 
3, A se_vedea: art. 1457 din codul civil 

cu. notele respective. 

Art, 1459. — Nu se va face scăzământ când pierderea fructelor 

se va fi întâmplat după culegerea lor?) (Civ. 465, 971, 1156, 

1457, 1469; Civ. Fr. 1771). 

Test fr. Art. 1771. — Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque! la 

perte des fruits axrive aprăs quils sont s&pares de la tere, ă moins que le bail 

ne donne au propriâtaire une quotite de la râcolte en nature; auquel cas le pro- 

priâtaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne -fât pas 

en demeure de lui d6livrer sa portion de recolte. | 

Le fermier ne peut 6galement demander une remise, lorsque la cause du 

dommage Etait existante et connue ă Ppoque ot le bail a 6t6 pass€. - 

Doctrină. . 

1. Dacă pierderea are loc după ce îruc- 
tele au fost culese, arendaşul nu are drep- 
tul la nicio scădere din prețul arenzii, de- 
oarece de îndață ce fructele au fost culese 
ele devin mobile şi aparţin arendaşului şi 
deci fiind proprietar, el tr&bieşie. să su- 
fere pierderea. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 371, p. 508: Dalloz, Râp., Louage, No. 815; 
uppl., Louage, .No. 404; Laurent, XXV, 

No. 465; Huc,:X, No: 568; Baudry et Wabhl, 

Louage, [, No. 384; Guillouard, Louage, 

IL, No. 566, 582; Alexandresco, LX, p. 235). 
9, Aceasta soluțiune are loc, indiferent 

dacă pierderea a avut loc printr'un caz for- 

tuit ordinar sau extraordinar. (Aubry et 

Rau, ed. 4-a, IV, $ 374, p. 508; Dalloz, Rep,, 
Louage, .No. 813; Suppl., Louage, No. 4%; 
Laurent, XXV, No. 465). | 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art. 1457, nota î-. 

“Art. 1460. — Arendașul poate: prin o clauză expresă, să-ia 

asupră-şi cazurile fortuite. (Civ. 969, 1156, 1461, 1567; Civ. Fr. 
17172). î 

une stipulation expresse. 
“Text fr. Art. 1712; — Le preneur peut tre charg des cas. fortuits par 

„Art. francez ; corespunzător, 47170, adaugă: „IL ne potirra prâtândre aucune remise, si la perte est - 
moinăre de moitie“,.“ - 

) Art, francez corespunzător 171, are “an-cupiină niult mai complet, 
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Art, 14611462 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1772 c. civ: 
îr. (1460 c. civ. rom.) arendașul poate, prin 
o clauză expresă din contractul de aren- 
dare să ia asupra sa cazurile fortuite, re- 
nunţând la dreptul de a cere o reducere 
din preţul arendării. (Dalloz, Rep., Lou- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul „civil 

age, No. 822; Suppl., L.ouage, No. 47; 
ZE Wahl. Louage, No. 822; Suppl, Lou- 
age, No. 407; Alexandresco, LX, p. 25, 
238). 

Ş) Această clauză este de strictă inter- 
pretare. (Duranton. XVII, No. 215; Baudry 
et Wahl, Louage, 1, No. 406; Alexan. 
dresco, IX. p. 238, nota 2). 

Art. 1461. — Sub stipulaţiunea articolului precedent nu se 
cuprind decât cazurile fortuite ordinare, cum: grindină, brumă, ș. c.l. 

Nu se cuprind sub dânsa cazurile fortuite extraordinare, cum: 
devastaţiunile din războiu, inundaţiune neobișnuită în ţară, afară 
numai când sar îi lepădat de dreptul de scăzământ din motivul 
cazurilor fortuite, prevăzute și neprevăzute. (Civ. 1460; Civ. Fr. 
1773). 

Tent fr. Art. 1773. — Cette stipulation ne s'entend que des cas fortuits 
Ordinaires, tels que grele, feu du ciel, gele on coulure. 

Elle ne s'entend pas des cas fortuits extraordinaires, tels que les ravages 
de la guerre, ou une inondation, auxquels le pays n'est pas ordinairement sujet, 
a moins que le preneur n'ait 6t6 charge de tous les cas fortuits 
impr&vus. 

Doctrină. 

1. Legea face distincţiune între cazurile 
fortuite ordinare şi cazuri fortuite extraor- 
dinare, (Alexandresco, IX, p. 235, nota), 

2. Legea nu cunoaşte distineţiune în- 
tre cazuri fortuite extraordinare şi cazuri 
fortuite foarte extraordinare. (Alexan- 
dresco, IX, p. 235, nota), 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 1773 e. civ. 
fr. (1461 c. civ..rom.), clauza prin care a- 
Tendaşul îşi ia asupra sa cazurile fortuite 
mu cuprinde toate felurile de cazuri for- 
tuite, oricare ar fi natura lor. (Dalloz, 
Rep. Louage, No. 823; Alexandresco, IX. 
p. 238). 

4, Potrivit dispoziţiilor aceluiaşi articol, 
pentru ca arendaşul să nu aibă dreptul la 
o scădere din preţul arenzii pentru cazuri 
fortuite extraordinare, trebueşte să fi de- 
clarat prin o clauză expresă că ia asupra 
sa toate cazurile fortuite prevăzute şi ne- 
prevăzute. (Dalloz, Rep., Louage, No. 823; 
Suppl, Louage, No. 407; Laurent, XXV. 

prevus ou 

No. 468; Huc, X, No. 571; Baudry et Wahl, 
Louage, II, No. 584 urm.; Alexandresco, 
IX, p. 258, 239). 

5. Pentru ca arendaşul să suporte cazu- 
rile fortuite exiraordinare, nu este necesar 
să se întrebuinţeze în contractul de aren- 
dare termeni sacramentali, fiind de ajuns 
dacă aceasta rezultă în mod neîndoielnic. 

“ (Dalloz, Rep., Louage, No. 823; Suppl., Lou: 
age, No. 407; Laurent, XXV, No. 468; Huc, 
X, No. 371; Baudry et Wabhl, Louage, |, 
No. 408; Guillouard, Louage, II, No. 584 
urm,). 

6. Clauza prin care arendaşul ia asupra 
sa toate cazurile iortuite, prevăzute sau ne- 
prevăzute. în principiu, nu priveşte decât 
cazurile fortuite care ar distruge recoltele 
iar nu şi cele care ar degrada însuşi lu- 
crul arendat. (Duvergier, Louage, IV, No. 
201; Dalloz, Rep., Louage, No. 824; Suppl. 
Louage, No. 407: Guillouard, Louage, II, 
No..562. 587; Contra: Baudry et Wahl, Lou- 
age, ÎI, No. 377). 

„Art, 1462. — Arendarea fără termen :) a unei Moşii se con- 
sideră făcută pentru tot timpul necesar ca arendaşul să culeagă toate îructele ei?). (Civ. 1416, 1436, 1437, 1463 urm.; Civ. Fr. 1774). 

Tezt fr. Art. 1774. — Le bail, sans €crit, d'un fonds rural, est censă, fait pour le temps qui est n6cessaire afin que le preneur recueille tous les fruits de V'heritage afferme. 

  

n In art. francez corespunzător 1774 în loc de cuvintele: ) Art. francez corespunzător 1774, are un cu rias mai comp! iferi A 'se compara textele ambelor articole român şi francez spre a s ie aierin 

„fără termen“ se zice: „Sans c€criţ*. 
d în partea finală a da. 

e vedea mai bine diferența. a de art. rom 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1463—1464 

Ainsi le bail' ă ferme d'un pr6, d'une vigne, et de tout autre fonds dont 

les fruits se' recueillent en entier dans les cours de Pannce, est cense fait 

pour un an. 
Le bail des terres labourables, lorsqu'elles se divisent par soles ou saisons, 

est censt fait pour autant d'anntes quiil y a de soles. 

Doctrină. 

]. Potrivit dispoziţilor art. 1774 e, civ. 

fr. (1462 c. civ. rom.) arendarea fără ter- 

men a unei moșii se consideră făcută pen- 

tru tot timpul necesar ca arendaşul să cu- 

leagă toate fructele, (Dalloz, Râp., Lou- 

age, No. 825; Suppl., Louage, No. 408; A- 

lexandresco, LX. p. 240). 
2, Din art. 1774 e, civ. În. (1462 c. civ. 

rom.) rezultă că contractul de arendare are 

întotdeauna un termen fix şi determinat. 
(Alexandresco, IX, p. 241). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până 1â 1927) 

1, Este constant în fapt după însăși con- 
statările Curţii, că proprietarii au notificat 
arendaşului încă din August 1921 inten- 
țiunea lor de a se folosi de art. 30 din 
legea agrară pentru a rezilia _contractul, 

La acel moment nu se făcuse nicio semănă- 

tură de către arendaş pentru anul agricol 

următor. 
Chiar aplicându-se cazului de faţă, prin 

analogie disp., art. 1462 cod. civ» privitor 

la arendările fără termen, totuşi „numai 

prin exces de putere şi greşita aplicare a 

acelui text cum şi a art. 30 din legea a- 

grară,; Curtea a putut dispune ca arenda-. . 

sul să culeagă în 1922 recolta semănături- 
lor făcute de el în toamna anului 1921, cu 
toate că a fost prevenit din timp de rezi- 

lierea contractului când dar era în culpă 

de a mai fi făcut semănături ştiind, că, 

contractul său fiind reziliat prin voinţa le- 

gii, urma să înceteze la finele acelui an 
agricol. 

Prin urmare, arendaşul nu poate invoca 
principiul .de echitate înscris în art, 1462 
şi Curtea nu i-ar fi putut acorda beneficiul 
acelui iext decât dacă ar fi constatat că 
notificarea de reziliere s'a făcut prin sur- 
prindere şi „după“ ce toate însămânţările 

de toamnă erau efectuate. În lipsa unei a- 
semenea constatări de fapt care singură 

ar fi putut justifica hotărîrea Curţii, aren- 

daşul avea doar obligaţiunea conform art. 

1465 cod. civ. de a pune la dispoziţiunea 

proprietarilor -terenurile necesare semănă- 

turilor de toamnă, iar nu de a le reţine 
pentru el. (Cas. I, dec. 809 din 1 Februarie 
1926, Jur. Gen. 1926, No. 655). 

Art. 14683. — Contractul de arendare fără termen !) încetează 

dela sine cu expirarea timpului pentru care se consideră făcut, 

după dispozițiunea articolului precedent. (Civ. 1436, 1462, 1464; 

Civ. Fr. 1775). 

Text fr. Art, 1715. — Le bail des h6ritages ruraux, quoique fait sans 

seri, cesse de plein droit ă lexpiration du temps pour lequel il est cens6 fait, 

selon Particle prâeâdent, 
Tezi fr. Art, 1775 ( Modificat prin L. din 24 Octomorie 1919). — Le bail 

des hâritages ruraux, quoique fait sans €crit, ne cesse ă, l'expiration du terme fixe 

par article prâeâdent que par Leffet d'un cong& donn6 par ferit par Lune des 
parties ă lautre, six mois au moins avant ce terme, 

A dâfaut d'un conge donnt dans le d6lai ci-dessus spteifis, il s'opâre un 
nouveau bail dont leffet est regl€ par Larticle 1774. 

Doctrină, 
]. Potrivit dispoziţiilor art, 1465 c. civ. 

proprietarul nu are nevoie de a da conce- 
diu arendaşului, chiar dacă contractul de 

arendare este fără termen, deoarece rezultă 
din art. 1462 e. civ. că chiar acest coniract 
are un termen fix şi determinat, așa încât 

el încetează de drept la expirarea acestui 
„termen. (Alexandresco, LX, p. 241). 

Art, 1464. — Dacă după expirarea arendărei făcute cu ter- 
men ?), arendașul continuă şi se lasă în posesiune, atunci se 

1) In art, francez corespunzător 1775 în loc de cuvintele: „Jără termen“ se zice : „sans ecrit“. 
2) In art. francez corespunzător 1776, în loc de cuvintele : „cu termeni“ se zice : „ccritşi, 
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Art, 1465—1466 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

formează o nouă arendare cu efectul arătat la articolul 1462, 
(Civ. 1437 urm., 1452, 1462, 1463; L. Timbr. 33 Ş 3; Civ. Fr. 1716). 

“Teat fr. Ari. 1776. — Si, ă Vexpiration des baux ruraux cerits, le pre- 
neur reste et est laiss€ en possession, il s'opăre un nouveau bail dont leftet est 
regl€ par Lartiele 1774. 

Doctrină. 2. A se vedea: art, 1437 şi 1452 din codul 
, civil cu notele respective. 

1. Potrivit. dispoziţiilor art. 1464 c. civ. 
dacă după expirarea contractului de aren- : x 
dare făcut cu termen, arendaşul continuă Jorisprudenţă. 
şi se lasă în posesiune, atunci se formează (Continuare dela 1924 până la 1927) 
un nou contract de arendare cu efectul a- , 
rătat la art. 1462 e. civ., adică pe termenul 1. A se vedea: art. 1457 şi 1452 cu no- 
necesar la perceperea completă a fructelor. tele respective. 
(Alexandresco, LX, p. 244). 

Art. 1465. — Arendașul ce ese, trebue să dea, celui ce vine 
după dânsul, încăperile cuviincioase şi alte înlesniri pentru muncile 
anului următor, şi viceversa, arendașul ce vine trebue să lase 
celui ce ese încăperile cuviincioase şi alte înlesniri pentru con- 
Sumarea îurajelor, şi pentru strângerea recoltelor ce ar fi mai 
rămas a se face). (Civ. 1456; Civ. Fr. 1777). - 

Tezi fr. Art. 1777. — Le fermier sortant doit laisser ă celui qui lui suceăde dans la culture, les logements convenables et autres tacilites pour les travaux de Lann6e suivante; et râciproquement, le fermier entrant doit procurer ă celui qui sort les logements convenables et autres facilites pour la consommation des fourrages, et pour les râcoltes restant î, faire. 
Dans lun et l'autre cas, on doit se conformer ă Vusage des licux, 

Doctrină. ! Louage, 1, No, 1045; Planiol, II, No. 1703; , a , Alexandresco, [X, p. 241). 1, Dispoziţiunile art. 4777 e, civ. fr, (1465 , 5 e sv. roza.) au de scop să împace intere- Jurisprudenţă. sele arendașului care iese de pe moşie şi ale , ax arendașului care intră pe moșie. (Dalloz, (Continuare dela 1924 până la 1927) Râp., Louage, No. 851; Baudry ei Wahl, 1. A se vedea: art. 1462, nota 1. 

Secţiunea II. — Arendarea pe fructe 1). 

Art. 1466. — Dispoziţiunile în genere pentru locaţiunea lucru- rilor și în particular, pentru arendarea pe bani, se aplică şi la arendarea pe îructe, cu modificațiunile următoare *). (Civ. 1454 urm,, 1467 urm.; Civ. Ital. 1647), a 
Tezi ital. Art, 1647. — Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col loeatore, si chiama mezzaiuolo, mezzadro, massaro o colono, e il contratto che ne risulta, si: chiama, mezzadria, masseria, o colonia. a Sono comuni a tale contratto le regole' stabilite in generale per le loca- zioni di cose, e in particolare per le locazioni di fondi rustici colle modifica- zioni seguenti, .. | 

  

„o A) Art. francez coiespunzăţâr 1777, adaugă! dis bis ze ba, 
des tioâuă i p € » adaugă : „ans tai. et L'ditre cas, 

2) In ediţiunea oficială din eroare se zice aci „aduna tu î sensul textului, .,, 
» pare de“ în loc de 3) Textul acestui art, 1466 nisi ars echiilenţgi, dau îă Coăul Cisa! 

on doit se conformer ă L'usage 

„&rendare pe“, ceeace schimbă 

“Francez. . 
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Codul civil 

Doctrină. 

1. Contractul de arendare în care preţui 
arenzii constă în o parie din fructe, are: 
multă asemănare cu societatea, (Alexan- 
dresco. IX, p. 242). Ii 

2, iDispoziţiunile art. 1466 c. civil sunt 
adăugate de legiuitorul român şi ele nu 
există în codul civil francez. După acest 
text dispoziţiunile în general pentru aren- 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1467—1469 

darea pe bani se aplică şi la arendarea pe 
fructe. (Alexandresco, IX, p. 245, nota 1). 

3. Contractul de arendare pe fructe nu 
se stinge nici prin moartea proprietarului 
nici prin moariea arendaşului. (Alexan- 
dresco, LX, p. 244, 245). 

4. Contractul de arendare pe fructe poate 
fi consimţit nu numai de proprietarul fon- 
dului, ci şi de uzuiructuar, (Alexandresco, 
IX, p. 245). 

Art. 1467. — Dacă arendându-se moşia, s'a stipulat ca arenda 
să se plătească în o parte din îructe, orice subarenduire este 
oprită, dacă nu s'a permis anume. (Civ. 1021, 1418, 1446, 1466, 
1468; Civ. Fr. 1763). 

Text fr. Art. 1763. — Celui qui cultive sous la condition d'un partage 
de fruits avec le bailleur, ne peut ni sous-louer ni c€der, si la facult€ ne lui 
en a 6t6 express&ment accordte par le bail. 

Doctrină. 

1. Poirivit dispoziţiilor art. 1765 ce. cir. 
fr. (1467 c. civ. rom), spre deosebire de 
contractul ordinar de locaţiune, în aren- 
darea pe îrucie, arendaşul nu poate sub- 
arenda, şi nici a cesiona contractul, dacă 
acest drept nu i-a fost acordat în mod ex- 
pres prin contract. (Dalloz, R&p., Louage, 
No. 455; Alexandresco, LX, p. 243, 244). 

2. Arendaşul însă, în arendarea pe 
fructe, are dreptul să-şi ia un asociai în 
exploatarea terenului luat în arendă. (Huc, 

"X. No. 356; Guillouard, Louage, II, No. 633). 
3. Moiivul pentru care legiuitorul nu a 

permis subarendarea sau cesiunea contrac- 
tului de arendare pe îructe, este că acest 
contract a fost încheiat de proprietar în 
vederea persoanei arendaşului.  (Alexan- 
dresco, LX, p. 244). : 

Art. 1468. — Urmând subarendare nepermisă, proprietarul are 
drept de a-şi lua îndărăt folosința moşiei sale, și de a îi satisfăcut 
de daune-interese ce ar proveni dela neîndeplinirea contractului. 
(Civ. 1021, 1418, 1467, 1469; Civ. Fr. 1764). 

„Tezi fr. Art. 1704. — Em cas de contravention, le proprittaire a droit 
de rentrer en jouissance, et le preneur e 
resultant de Vinexcution du bail. | 

Doctrină. 

]. În cazul când arendaşul contravine la: 
dispoziţiile ari. 1467 c. civ. proprietarul 
poate cere rezilierea contractului şi daune- 
interese. (Alexandresco, IX, p. 244). 

2, Chiar în cazul când arendaşul a căl- 
cât obligaţia legală de a nu subarenda, iri- 

st condamn aux dommages et interâts 

bunalele pot să nu pronunţe rezilierea con- 
tractului, luând în consideraţie împreju- 
rările. (FHuc; X, No. 356; Guillouard, Lou- 
age, II, No. 626 urm.; Comp: Alexandresco, 
IX, p. 244, text şi nota 4; Contra: Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 571 text şi nota 21, 
p. 5i1). 

Art. 1469. — Pierderea recoltei, prin. cazuri. fortuite, în tot 
ori : în parte, cade în sarcina ambelor părţi, fără a da drept nici 
uneia din ele a trage la răspundere pe cealaltă. | 

Nu va privi însă pe proprietar pierderea recoltei după strân- 
gerea ei, dacă arendaşul s'a fost pus în întârziere cu trădarea 
părței cuvenite aceluia. (Civ. 1074 $ 2, 1459; Civ. Fr. 1771)... 

Test Jr. Art. 1171, — Le fermier ne peut obtenir de remise, lorsque la 
perte des fruits axrive aprăs. quils sont s&pares de la terre, a moins que le 
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Art, 1470 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

bail ne donne au proprittaire une quotit€ de la râcolte en nature; auquel cas 

le propriâtaire doit supporter sa part de la perte, pourvu que le preneur ne 

fât pas en demeure de lui delivrer sa portion de r6colte. | 

Le fermier ne peut 6galement demander une remise, lorsque la cause du 
A 

dommage €tait existante et connue ă 

Doctrină. 

1]. In caz de arendare pe fructe, pierde- 
rea recoltei după culegerea ei priveşte atât 
pe proprietar cât şi pe arendaş, deoarece ea 
aparţine amândorura. (Aubry_ et Rau, ed. 
4-a, LV, & 371, p. 508; Dalloz, Rep, Louage, 
No. 814; Suppl., Louage, No. 405; Gu- 
illouard, Louage, II, No. 566, 582; Alexan- |, 
dresco, LX, p. 236). _ 

2, Dacă însă arendașul a fost pus în în- 

P'&poque ou le bail a 6t6 passe. 

târziere de a preda partea din recolta pro- 
prietarului, el va suporta singur pierderea 
recoltei. (Dalloz. Rep., Louage, No. 814; 
Alexandresco, LX, p. 236). 

3. Cu toate acestea, chiar în acest caz 
pierderea va fi suportată atât de arendaş 
cât şi de proprietar, dacă se va stabili că 
aceste fructe ar fi pierit şi în mâinele pro- 
prietarului dacă i-ar îi fost predate. (Dal- 
loz, R€p.. Louage, No. 814; Suppl., Louage, 
No. 405). 

CAPITOLUL v. 

Despre locaţiunea lucrărilor 

Art. 1410. — Există trei feluri de locaţiuni a lucrărilor: 
1. Aceea prin care persoanele se obligă a pune lucrările în 

seiviciul altor; 
2. Aceea a cărăuşilor şi a căpitanilor de corăbii, cari se 

însărcinează cu transportul persoanelor sau a lucrurilor 1); 
3. Aceea a întreprinzătorilor de lucrări. (Civ. 1412, 1413, 1471 

urm., 1474 urm., 1478 urm.; C. com. 413 urm., 531 urm,, 557 
urm., 571 urm.; L. Timbr. 17 $ 3, 19 $ 7, 21 Ş 4, 33 $ 3, 42$ 
2, 4: Constituţia, 21; L. p. servitori din 16 lunie 1892; Civ. Fr. 
1719; Civ. Ital. 1627): 

Text fr. Art. 1779. — Il y a trois espăces principales 
et d'industrie: 

de louage d'ouvrage 

1” Le louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un: 
2% Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du 

transport des personnes ou des marehandises; 
3“ Celui des entrepreneurs d'ouvrage par suite de devis on marehes. 
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PORESCU FLORIAN, /Votă sub Cas. I, 641 din ii Martie 1925, Pand. Rom. 1926, I, 52; „_ RAIGEA |. DEM., Notă sub Judec. Bârca.-Dolj, 
TONEANU N. C., „Contractul de construcțiune 

1925, IV, 50. 

„ Doetrină, 

1. In locaţiunea lucrărilor locatorul este 
acela care procură munca sa iar locatarul 
se foloseşte de această prestație plătind pre- 

146/1925, Jur. Gen. 1925, No. 178; 
novală în raport cu codul civil“, Pand. Rom, 

tul. Stăpânul sau proprietarul este în acest 
contract locatar, iar servitorul, muncitorul, 
pbegatul, arhitectul, întreprinzătorul de 
ucrări, ete... este locator. (Troplong, Lou- age, Î, No. 64; II, No. 787; Labren: XV, 

1) In ediţiunea oficială din eroare se zice, „lucru rilort, î iri i art, 1627 cod civil Italian, şi art, 1779 cod civil Francez de unde este. Joc de nlucrărilor: Cum este şi în textul împrumutat, 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1471 

No. 485; Huc, X, No. 578; Baudry et Wahl, Louage, II, No. 2207; Guillouard, Louase, 

Louage, II, No. 1652; Guillouard, Louage, IL: No. 727; Alexandresco, IX, p. 250), 

II. No. 687; Alexandresco, IX: p. 248). 7. In afară de cele trei specii principale 

2, Contractul de locaţiune a lucrărilor de contracte de lucrări prevăzute de art. 

este un contract consensual, sinalagmatic 1779 c- civ. fr. (470 c. civ. rom.) mai sunt 

şi comutativ. (Alexandresco, IX, p. 248). şi alte contracte de lucrări. (Alexandresco, 

3. Contractul de locaţiune a lucrărilor LX, p. 251, nota 4)- 

poate fi scris sau verbal. (Baudry et Wahl, 9. Nu numai lucrările manuale poi face 

Louage, IL, No. 1651; Guillouard, Louage, obiectul unei locaţiuni. ci şi lucrările pro- 

II, No. 700;  Alexandresco, IX, p. 248,  fesiunilor liberale sau intelectuale. (Lau- 

nota 4). Ă 
rent, XXVII, No. 555 urm.; Huc X, No. 

4. Contractui” de locaţiune a lucrărilor 379 urm.; Baudry et Wahl, Louage, II, No: 

trebueşte să îndeplinească următoarele con- 1640, 1641; Mandat, No. 578 urm. Planiol, - 

dițiuni: un obiect licit, consimţimântul, ca-  IÎ, No. 2232; Alexandresco, LX, p. 251 um.; 

pacitatea părţilor şi un preţ. (Iroplong. Contra: Duranton, XVIII, No. 1%; Tro- 

Louage, Il No. 816, 8i8; Guillouard, Lou-  plong. Louage, Îl, No. 701 urm.; Marcad6, 

age, |II, No. 691; Alexandresco, LX, p. 248, Art. 1779, No. 2; Comp.: Guillouară, Lou- 

text şi nota 5: 249). 
age, IL, No. 6%; Mandat, No. 30). , 

5. Preţul poate consista în bani sau în 9, A se vedea: art. 1412 din codul civil 

producte. (Troplong, Louage, Il, No. 814% cu notele respective. 

Alexandresco, LX, p- 250 

6. Neexecutarea unui contract de lucrări Jurisprudenţă. 

ape ue atare Înrăonulni- CCantimare dea 924 până 1 177) 
terese. (Troplong Louage, 11, No. 787, 822; 1. A se vedea: art. 1191, nota 5; art. 1412 

Marcadă, Art. 1779, No. 2: Baudry et Wahl, cu notele respeciive. 

Art, 1471. — Nimeni nu poate pune în serviciul altui lucră- 

rile sale decât pentru o întreprindere determinată sau pe un timp 

mărginit. (Civ. 5, 94, 620, 970, 980 urm., 1411, 1472 urm., 1540; 

Pr. civ. 309 $ 3; Lege p. servitori; Civ. Fr. 1780). 

Text fr. Art. 1780. -— On ne peut engager ses services qwă temps, ou 

pour une entreprise d6terminee. 
| 

Tezt fm. Art. 1780 (completat prin legea din 27 Decemvrie 1890). — On 

ne peut engager ses services quă temps, ou pour une entreprise determine. 

Le louage de service, fait sans dâtermination de dure, peut toujours cesser 

par la volont€ d'une des parties contractantes. 

Nâanmoins, la r&siliation du contrat par la volonte d'un seul des contrac- 

tants peut donner lieu a des dommages-interâts. 

Pour la fixation de Pindemnite€ ă allouer. le cas Geheant, îl est tenu compte 

des usages, de la nature des services engagâs, du temps &coul€, des retenues opâr6es 

et des versements effectues en vue d'une pension de retraite et, en general, de 

toutes les cireonstances qui peuvent justifier Pexistence et dâterminer l'6tendue 

du pr&judice cause. AR 

Les parties ne penvent renoncer 3 Tavance au droit 6ventuel de deinander 

des dommages-intârâts en vertu des dispositions ci-dessus, 

Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes 

precdents, lorsqu'elles seront portâes devant les tribunaux civils et devant les 

cours d'appel, seront instruites comme affaires. sommaires et jugâes d'urgence. 

Bibliografie (continuare). | 

BaRAscH î. M., Observaţie sub Cas. fr. 19 Febr. 1925, Pand. Rom. 1925, LIL, 144; 

BozDuGan V. GH., Discurs, Dreptul 3/1926, Curier Jud. 3/1926; 

Prrir EUGEN, Notă sub C. Apel Paris s. VIII, 15 Lunie 1925, Jur. Gen. 1936, No. 842. 

INDEX ALFABETIC 
Invocare = | Beziliere Po £: 

Ş ină i ocaţiune 1 urm. ervitor 4, . 

„i (la doctrină). Moarte 9, 10. Tacită relocaţie 6. 

Anulare 3. | Daune-interese 5. Nulitate 3. Termen determinat 1, 5, 

Apreciere suverană 5. Expirarea termenului 5. Obicei 5, 1 6,7, 8. 

Boală 11. Imposibilitate 11. Obiect determinat 1, 10, Termen nedeterminat 7, 8 

Convenţie 3, 7. Inexistenţă 3. -*: . Ordine publică 3. Vârstă înaintată 4 - 
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Art. 1472 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1780 c. ciy. 
În. (1471 c. civ. rom.) la locaţiunea lucră- 
rilor. întreprinderea trebueşte să fie deter- 
minată aiât în privința obiectului ei, cât şi în privința timpului cât trebueşie să dureze. (Alexandresco, IX, p. 257). 

2, Dispoziţiile art, 1780 c. civ. fr. (1471 
c. civ. rom.) îşi găsese aplicaţiunea Ja orice locaţiune de servicii în genere. (Alexan- dresco, IX, p. 257). 3 3, Un contract de locaţiune de servicii încheiat în disprețul dispoziţiilor formale ale art. 1780 c. civ, fr. (1471 ce. civ. rom.) este radical nul sau mai bine zis inexistent și aceasiă inexistență poate fi opusă de toate părţile contractante, deci şi de stă- pân, fiind în cauză o chestiune de ordine publică. (Duranton, XVII, No. 226; Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 372, text şi nota 1, p- 515; Marcadâ, Art, 1781, 1782, No. 3; - Laurent, XXV, No. 495; Huc, X, No, 585; Baudry et Wabh], Louage, II, No. 2203; Gu- illouard, Louage, II, No. 712; Alexandresco, IX, p. 258, 259; Nacu, III, p. 363; Contra: Troplong, Louage, II, No.. 856 urm; De. manie ei Colmet de Santerre, VII, No. 250 bis, VIII). 

| 4. Un stăpân se poate obliga, mai ales dacă e în vârstă, să păstreze pe un servitor în toi timpul vieţii sale. (Huc, X, No. 385; Baudry et Wabl, Louage, II, No. 2201; A- lexandresco, IX, p. 259) 
5. In cazul când termenul contractului e i ie, sau prin „ Obiceiul locului sau prin natura lucrărilor e executat, el va înceta de drept la ex- fără a se putea desfiinţa 

bunal. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 514; Alexandresco, LX, p. 260). 0. Contractul de locaţiune de lucrări fă- cut pe anumii termen poate continua prin tacită relocaţie, (Troplong, Louage, II, No. 
Art. 1479. — Patronul se - Pentru cătimea salariului; Pentru plata salariului 

1906; Civ. Fr. 1781), 
Tezi, fr. Art. 1781 '). — Le mattre est ceru sur s Pour Îa quotit6 des gages; Pour le payement du 
Et pour les ă-comptes 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Enumerare limitativă 2, Inceput de dovagă scrisă 6. Interogator 5. 

Acompturi 3, 
Contract scris 4, 
Cuvân: 3, 4,7, 

a 

1) Acest articol a fost abrogat în codul Civil francez prin legea din 2 August 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

I anului expirat şi date pe anul curgător. (Civ. 1208 urm., 1219 urm., 

Interpretare strictă 3, 

Iă
 
Pi
 

| “Codul civil 

ss; Baudry et Wabhl, Louage, II, No, 2544 urm.; Goillouard, Louage. ÎI, No. 734; A. lexandresco, LX, p, 260, nota 3), 
7. În cazul când termenul contractului nu este determinat prin convenţie, prin o. biceiul : locului sau: prin natura lucrărilor de executat, fiecare parte poate rezilia con. tractul când voieşte. observând însă terme. nele prevăzute de obiceiul locului san pre. văzute în convenţie, (Baudry ct Wabl, 0u- age. IL. No. 2265; Alexandresco, IX, p. 261). 8, Când o parte Nu-ş> "execută obliga. țiile sale. cealaltă parte poate cere desfiin. țarea contractului. atât în cazul când ter. menul eşte determinat. câi şi în cazul când termenul este nedeterminat. (Marcade, Art. 1780, 1781, No. 3: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 572, p. Sid. 515; Baudry et Wan Louage, II, No. 2219 urm.; Guillouard, Lou- age, II. No. 728, 729; Alexandresco, IX, p. 262, 263), 

E 9. Contractul de locaţiune de lucrări în- celează, potrivit dispoziţiilor art. 1795 c. civ. fr. (1485 ce. civ. rom.) prin moartea servitorului sau lucrătorului. ( arcad€, Ari. 1780, 1781, No. 3: Aubry et Rau, ed. ma, I|. $ 572, p. 515; Huc. X. No. 396; Baudry et Wahl. Louage. II, No. 2218; Guillouard, II. No. 731). 
10. Moartea stăpânului aduce desfinţa- rea contractului chiar dacă are de obiect o întreprindere determinată, (Aubry ei au, ed. 4-a, IV, $ 322, p. 514; Baudry et Wahl, Louase II, No. 2248. Guillouard, Louage, II, 0, 731: Contra: Demante et Colmet de Santerre. VII. No. 231 bis, III. urm.; Alexandresco, IX. P. 264; Comp: Mar- cad€, Art. 1780, 1784, No. 5). 11. Contractul de locaţiune de lucrări încetează prin imposibilitatea în Care se află lucrătorul sau servitorul de a execula serviciile sale, cum ar fi prin o boală gra- vă iar nu numai o indispoziţie trecătoare. (Marcade, Art. 1780, 1781, y et Rau, ed. 4-a, IV, $ 372. text şi nota 9,p. 545; Alexandreseo, IX, p. 265) 

crede pe cuvântul său: 

pentru aconturile 
1729, 1903, 1904, 

on affirmation: 

salaire de l'annte &chue; 
donns pour l'anne courante, 

Piată 3, ş, | urământ 7, 3, : Trezumpțiuni 6 Legea servitorilor 2, Salar apt a ” Ocaţiune 1 urm, |  Servitori 4 urm, arturi 6, 
| ervitori Moarte 10. 
| 

T propriu ziși î. Stăpân 4 urne ? 

1868, 

= — 126 — .



Codul civil 

“ Doctrină, 

1. Dispoziţiile art. 1472 c, civ. nu se a- 

plică decât servitorilor propriu zişi, de- 

oarece derogă dela dreptul comun. (Tro- 

plong, Louage, IL, No. 848; 887; Marcad€, 

Art. 1780, 1781, No. 1; Laurent, XXV, No. 

300: Alexandresco, IX, p. 266). 

9. Art. 1 din legea din 16 Iunie 1892 

asupra servitorilor, arată ce se înţelege 

prin cuvântul se. vitor, iar art. 2 din ace- 

eaşi lege, enumeră în mod limitativ cine 

are cahtaiea de servitor. (Alexăndresco. IX, 

p- 266). 
3, Potrivii dispoziţiilor art. 1472 c. civ. 

stăpânul se crede pe cuvântul său: pentru 

cătimea salar ilui ce se pretinde a fi stipu- 

lat, pentru - „lata salariului anului expirat ' 

şi pentru 4 o.nturile sale pe anul curent. 

(Alexarâtesco,i LX» p. 267). 
. e ând salariul servitorului a 

fost si cazi intrun contract scris, nu se 

va mtipulat in consideraţie declaraţia stă- 

pânului. (bDuranton, XVII, No: 2536; Alexan- 

dresco, LX, p. 268, nota 5; Nacu, Il, p. 304). 

5. Dispoziţiile art. 1472 c. civ. nu se a- 

plică atunci când stăpânul fiind chemat 

la interogator, nu se prezintă pentru a de- 

clara dacă datoreşte sau nu salariul pre- 

tins. (Alexandresco, LX, p. 268, nota 5). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1413 

6. De asemenea, nu se aplică dispoziţiile 

acestui articol atunci când există un înce- 

put de probă scrisă care poate fi comple- 

tat prin marturi şi prezumpţiuni. (Alexan- 

dresco; IX, p. 268, nota 3). 
7. Servitorul poate să defere jurământ 

decizoriu stăpânului asupra punelelor în 

privința cărora el este crezut pe cuvânt. 

(Duranton,- XVIL, No. 236; Mourlon. III. 

No. 809; Troplong, Louage, Il. No. 88; 

Marcade, Art, 1780, 1781, No. &; Alexan- 

dresco, IX, p. 269, 270; Nacu, Il, p. 3%; 

Contra: Laurent, XXV. No. 505). 

8. Tribunalul nu poaie deferi jurământ 

supletoriu servitorului. (Duranton, XVII, 

No. 2560; Alexandresco, LX, p. 271). 

9. Dispoziţiile art. 1472 c. civ. sunt de 

strictă interpretare şi nu pot fi apli- 

cate la alte cazuri decât cele prevăzute 

de lege, deoarece constituesc o excepţie 

dela dreptul comun. (Duranton, XVII, No. 

9256: Marcad. Art. 1780, 1781, No. 4; Lau- 

zent XXV, No. 501; Adlexandresco, LX, 

p. 271; Comp. Contra: Troplong, Louage, 
1, No. 888). 

10. Dacă stăpânul încetează din viață, 

probele se vor face potrivit dreptului co- 

mun. (Mourlon, III, No. 809; Alexandresco, 

TĂ, p. 271). " 

Art. 1473. — Dispoziţiunile din. capul despre depozit şi se- 

chestru, relative la stăpânii de hoteluri, se vor aplica şi la cărăușii 

şi căpitanii de corăbii, întru cât priveşte paza şi conservațiunea 

lucrurilor încredințate lor. (Civ. 1191, 1198, 1474 urm,, 1623 urm., 

1730 $ 6; C. com. 406, 412 urm., 423, 425 urm, 429, 431, 436, 

506, 508, 571 urm., 592 urm.; C. P. 309 $ 4, 389 $ 2; Civ. Fr. 1782). 

Text. fr. Art. 1782. — Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, 

pour la, garde et la conservation des choses qui leur sont confi6es, aux mâmes 

obligations que les aubergistes dont il est parle au titre du Depât et du Seguestre. 

Bibliografie (continuare). 

IonEsou STELIAN, Notă sub Cas. IL, 2356 din 19 Dec. 1924, Pand. Rom. 1925, I, 183. 

Doctrină. 

1]. In înțeles larg, prin cărăuş se înţe- 

lege orice persoană sau companie care se 
însărcinează, în schimbul unui preţ anumit, 

să transporte pe uscai sau pe apă mărfuri, 
animale sau oameni, fie că este vorba de 
an transport accidental, fie că este vorba 
de exercițiul unei profesiuni. (Guillouard, 
Louage, II, No. 737; Alexandresco, IX, p. 
277, 278). | 

2. Sunt cărăuşi: companiile de căi fe- 
rate, chiar Statul dacă exploatează. însuși, 
companiile de vapoare, companiile de va- 

goane cu paturi, întreprinzătorii de tran- 

sporturi, întreprinzătorii de mesagerii, în- 

treprinzătorii de trăsuri publice, de dili- 

genţe, de tramvaie, de omnibusuri, etc. (A- 

lexandresco, IX, p. 278). 
3. Comisionarii, cari exercită profesiu- 

nea de a face să se transporte mărfurile 
dintrun loc în altul sunt cărăuşi deoarece 

este căruş nu numai acela care îşi ia însăr- 
cinarea să transporte mărfurile singur, ci 

şi şi acela care își ia însărcinarea să 

facă să se transporte mărfurile. (Alexan- 

dresco, IX, p. 278, 279). | 

4, Regulele prevăzute de codul comercial 

se vor aplica numai cărăuşilor comercianți, 

deoarece se poate ca ei să nu fie comer- 

cianți nefăcând din cărăuşie o profesiune 

obişnuită. (Troplong, Louage, II. No. 908; 
Mourlon, Ili, No. 815; Demaânte et Colmet 
de Santerre. VII. No. 237 bis, I, [I; Lau: 
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Art, 1414 

fent, XXV, No. 520; Huc, X, No. 400; Bau- 
dry et Wabhl, Louage, II, No. 2471 bis, 
2472; Guillouard, Louage, II, No. 739; A- 
lexandresco, LX, p. 279, 280). 

5. Pentru transportul mărfurilor expe- 
ditorul dă în genere, cărăuşilor o scri- 
soare de cărat sau de trăsură cu 
care se dovedeşte contractul. În lipsa a- 
cestei scrisori, în materie comercială, pro- 
ba contractului poate îi făcută prin orice 
mijloace de dovadă. (Alexandresco, IX, p. 
280, 281). 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

6. Pentru transportul persoanelor pe ca- 
lea ferată, dovada coniractului se [ace prin. 
trun bilet remis călătorului. (Alexandresco, 
IX, p. 282). 

7. Toate dispoziţiile dela depozit şi se- 
chestru relative la stăpânii de oteluri (art. 
1623-1625 c. civ. rom.) încât priveşte paza 
şi conservarea lucrurilor încredințate se a- 
plică şi cărăuşilor. (Alexandresco, LX, p. 
2854 urm.). a 

3. A se vedea: art. 5 23, 1624 şi 1625 
din codul civil cu notele“ respective. 

Art, 1414. — Cărăuşii şi căpitanii de corăbii sunt răspunzători 
nu numai pentru lucrurile ce au încărcat în bastimentu! sau carul 

T 
lor, dar şi pentru acelea ce li s'au remis în port sau în i agazinele IȘ: 
de depozit, spre a fi încărcate în bastimentul sau caruj Jar. (Civ. 
1000, 1473, 1475, 1476; C. com. 413, 423, 425 urm, 429;4831, 
436, 506, 508; Civ. Fr. 1783). 

Tea. fi. Art. 1755. — Ils repondent non-seulement de ce qu'ils ont dâjă 
legu dans leur bâtiment ou voiture, mais encore de ce qui leur a ct6 remis sur 
re port ou dans lentrepât pour tre place dans leur bâtiment ou voiture. 

Bibliografie (continuare). 

WEISENGRUEN NICOLAE, „Culpa delictuală şi accidentele pe C. F. R.“, Curier Jud. 18/19%. 

Doctrină, 

]. Contractul de transport este un con- 
tract consensual şi nesupus niciunei forme 
speciale. (Alexandresco, LX, p. 280). 

2, Contractul de transport poate fi ex- 
pres sau tacit. (Alexandresco, IX, p. 280). 

3. Potrivit dis-nziţiilor art. 1785 e. civ. 
îr. (1474 ce. civ. rom.). contractul de tran- 

„ sport' este tacit când lucrurile care urmează 
a fi transportate au fost predate cărăușu- 
lui sau prepuşilor săi, fie în bastiment, sau 
trăsură, fie în port, fie în magaziile de 
depozit. (Baudry et Wahl, I vuage, II, No. 
2459; Guillouard, Louage, Il, No. 74; 
Alexadresco, LX, p. 280). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Dacă pentru prescripțiunile cu ter- 
men lung ordinea publică este în joc în 
interesul siguranţei proprietăţii şi, prin ur- 
mare părţile prin convenţiunile lor n'ar pu- 
tea să prelungească termenul hotărît de 
lege, în prescripţiunile de scurtă durată în- 
să care nu sunt propriu zis prescripțiuni 
ci mai mult forcluziuni sau decăderi, păr- 
țile ar putea prin convenţiunea, care are 
putere de lege între ele, să mărească sau să 
micşoreze termenul prescripțiunii. 

Chiar în ipoteza când _-prescripţiunile 
mici ar fi şi ele de ordine publică în sensul 
că nu sar putea mări sau micşora timpul 

ticularilor este mai 

hotărît de lege, totuşi, întru cât în speță, 
Direcţia căilor ferate în baza art. 147% cod. 
civ.. a făcui un regulament prin care ridică 
la un an timpul prescriptiunii prevăzut în 
art. 956 cod. com. numai la şase luni, şi de. 
oarece acest regulament este făcut pen- 
tru executarea legii C. F. R. pe baza art. 
1477 cod. civ., care dă putere de lege regu- 
lamentelor față cu toți cetățenii, urmează 
că mărirea timpului cerut pentru prescrip- 
țiune se poate considera legală. 
Această dispozițiune din regulamentul C. 

F. R. privitor la prescripțiuni este luată în 
executarea convenției internaţionale dela 
Berna, la care a aderat şi Statul român şi 
prin care s'a fixat timpul preseripțiunii la 
un an, în materie de transport pe toate că- 
ile ferate ale Statelor care au aderat la a- 
ceastă convenţiune. - 

Prin, ridicarea la un an a prescripțiunii. 
de 6 luni din art. 956 cod com, nici ordi- 
nea publică nici interesul general nu sunt 
întru nimic atinse, deoarece interesul par- 

„esi bine asigurat, tim- pul prescripțiunii de 6 luni fiind prea scurt, fară de acestea, aplicarea prescripţi- unei de 6 luni din ari. 956 cod. com. ar ser- 
Vi ca o cursă întinsă particularilor cari au avut în vedere regulamentul C. F. R. unde 
prescripțiunea este de un an, n speţă, potrivit art. 80 din regulamentul e transport prescripțiunea cererilor de des- păsubire derivate din contractele de tran-. sport fiind de un an, t fii d iar acţiunea recuren- tului fiind întentată înainte de expirarea 

— 128 — 

Se
am
em
a 

  
 



Codul civil 

acestui termen, Curtea de fond cu violarea 
legii şi exces de putere a respins ca pres- 

crisă acţiunea intimatului, pe moiiv că s'ar 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art, 1475 

aplica prescripțiunea de 6 luni prevăzută 

de art. 956 cod. com. (Cas. III, dec. 249 din 

2 Maxtie 1926, Pand. Săptă. 18/1926). 

Art. 1475. — Ei sunt răspunzători de pierderea şi strică- 

ciunea lucrurilor încredințate lor, când ei nu probă că s'au pierdut 

ori s'au stricat din cauză de forță majoră sau cazuri fortuite. (Civ. 

1080, 1083, 1156, 1222; C. com. 425 urm., 506, 508; Civ. Fr. 1784). 

Test. fr. Art. 1784. — Ils sont responsables de la perte et des avaries 

des choses qui leur sont confites, ă moins qu'ils ne prouvent qwelles ont &te 

perdues et avarides par cas fortuit ou force majeure. 

Bibliografie (continuare). , 

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. Saint-Girons (Ariege), 11 Ianuarie 1920, Pand. Rom. 

1926, III, 109; 

CHRISTOFOREANU E. „Despre acţiunile ce derivă din exercitarea contractului de transport de 

persoane. Exercițiul şi prescripția lor“, Dreptul 21/1926; 

GnondEan N., Studii Juridice, vol. |, „Transport. Accident“, p. 190, 191; Observaţie sub Trib. 

Dorohoi, 29 Sept. 1925, Pand. Rom. 1925, IN, 150; 
lonescu SreiAN, Notă sub Cas. I, 2356 din 19 Dec. 1924, Pand. Rom. 1925. I, 185; 

PerIT EUGEN, Notă sub Cas fr. O lulie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 608; 

Poeovicr VIOroR, Nofă sub Trib. lifov S$. Îl c. e. 04 din 20 Ianuarie 1926, Pand. Rom. 

1926, II, 177; 
RapAPORT M., Notă sub C. Apel Iașii S. 1, 85 din 50 Oct. 1925, Jur. Gen. 1926, No. 952; 

WEISENGRUEN NICOLAE, „Culpa delicluală și accidentele pe C. F. R“, Curier Jud. 18/1926. 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1784 e, civ. 

fr. (1475 c. civ. rom.) responsabilitatea că- 

răușului începe din momentul ce i se predă 

lucrurile ce urmează să fie transportate. 

(EHuc, X, No. 400; Baudry et Wahl, Louage, 

IL, No, 2449, 2506; Alexandresco, LX, p. 282). 

2. Cărăuşul răspunde şi de bagajele că- 

lătorului când i-au fost încredintate. (Bau- 

dry et Wabhl, Louage, IL, No. 2518; Alexan- 
dresco, LX, p. 282, nota 6). 

3. Cărăuşul nu poate să stipuleze că nu 

va răspunde de pierderea bagajelor şi măr- 

furilor încredințate, deoarece un debitor nu 

poate fi scuiit ca să-şi îndeplinească obli- 

gaţiile sale. (Laurent, XXV, No. 534; A- 
lexandresco, LX, p. 282, nota 6). . 

4. Cărăuşul va fi exonerat să răspundă 

când va dovedi că pierderea sau stricăciu- 

nea se datoreşte unui caz fortuit sau unui 
viciu al lucrului sau că şi-a îndeplinit o- 
bligaţiunile sale, nefiind în culpă. (Alexan- 
dresco, LX, p. 282, 283). 

5. Astfel există viciu al lucrului când 
lucrurile au fost rău împachetate; când 
animalele erau bolnave, etc. (Baudry et 
Wahl, Louage, Il, No. 2540; 2546: Alexan- 
dresco, LX, p. 285). 

6. Dovada împrejurărilor care exone- 
rează pe cărăuşi de responsabilitate va tre- 
bui să fie făcută de ei, (Huc, X, No. 405; 
Baudry et Wall, Louage, Îl, No. 2521; Gu- 

illouard. Louage, II. No. 745; Alexan- 

dresco, LX, p. 283, 284). 

43093, -- Codul civil adnotat. — IX. -9 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1]. Prejudiciul cauzat călătorului prin un 

accident de cale ferată, dă naştere în fa- 

voarea acestuia la daune rezultând din con- 

tractul 'de transport intervenit conform 

art. 1475 c. civ., între direcţiunea C.F. R., 

şi călător, din chiar momentul suirii ace- 

stuia în vagon: 
Chiar dacă dispoziţiunea art. 1475 c, civ,, 

nu s'ar aplica şi la sigurania transportului 
călătorilor, însă conform art. 998 ce, civ., 
Direcţiunea C. E. R., este responsabilă de 
orice daune aduse călătorilor printr'un ac- 
cident. de cale ferată. 

Deşi accidentul s'a produs în stare de 
războiu, iiotuşi starea de războiu nu poate 

fi invocată ca un fapt de forţă majoră, 

_ care să exonereze pe transportor de respon- 

sabilitate, deoarece în specie, accidentul se 

datoreşte nu unui fapt de războiu, ci ne- 

glijenţei şi neprevederii organelor Direcţiei 

C.F. BR. (Cas. 1, 2356 din 19 Decemvrie 

1924, Pand. Rom. 1925, IL, 185). 

2. Contractul de transport fiind de na- 

tură comercială. acţiunea în daune pentru 

accidente este de aceeaşi natură şi apelul 

trebue introdus în termen de 50 de zile 

(C. Apel Bucureşti s. III. 76 din 10 Martie 
1925, Pand. Săpt. 18-din 1925). 

3, Potrivii dispoziţiunilor art. 1475 din 
codul civil, cărăuşii sunt răspunzători de 
pierderea şi stricăciunea lucrurilor încre- 
dințate lor, când ei nu probează că s'au 
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Art. 1475 

pierdut ori-sau stricat din cauză de forţă 
majoră sau cazuri fortuite. . 

Principiul cuprins în acest texi, nefiind 
decât aplicarea regulelor de drept comun, 
după care un debitor, obligat în virtutea 
unui contract. datoreşte daune-interese 
din cauza neexeculării sau executării de- 
fectuoase a obligaţiunii sale, dacă el nu 
justifică că neexecutarea este consecința 
unui caz foriuit sau de forță majoră, el se 
aplică deopotrivă şi la transportul persoa- 
nelor. cu toate că în text se vorbeşte nu- 
mai de transportul lucrurilor. 

Aşa fiind, întrucât caracterul conirac- 
tual al responsabilităţii cărăușului relativ 
la accidentele de persoane este admis, ac- 
iunea în daune-interese poate fi exercitată 
atât de către călătorul însuşi, cât şi de 
către moştenitorii săi lezaţi prin moartea 
sa. rezultând dintr'un accident, întru cât 
cărăușul se angajează eventual când se în- 
sărcinează cu transportul unei persoane. a 
repara daunele putând rezulia pentru a- 
ceastă persoană sau pentru moştenitorii săi, 
din accidentul ce star întâmpla. (Trib. Do- 
rohoi, şedinţa din 29 Septemvrie 1923, 
Pand. Rom. 1925, III, 150). 
„4. Responsabilitatea cărăuşului pentru 
transportul de persoane este contractuală. 
Cu toate acestea acțiunile derivând din ase- 
menea transporturi nu sunt supuse pre- 
scripțiunii de 6 luni prevăzută de art. 956 
cod. com. ci prescripiiei de 10 ani prevă- 
zută. de art. 947 cod. com., deoarece art. 
956 cod. com. se ocupă numai de transpor- 
turi de lucruri sau mărfuri iar nu și de 
persoane, - In transporturile de persoane se încheie 
între călători şi cărăuşi un contract de tran- 
sport în virtutea căruia cărăuşul este o- 
bligat a transporta pe călător teafăr la de- 
stinaţie şi întrun timp determinat. 

În caz de accident. cărăuşul este respon- 
sabil în baza dispoziţiunilor art. 1475 cod. 
civ. şi 425 cod. com.. afară de cazul dacă 
accidentul a provenit din caz fortuit sau 
forță majoră, când este exonerat, 

Nu poate constitui forţă majoră şi deci . 
nu poate scuza pe căruş faptul aglomeră- 
rii pasagerilor şi suprafncărcării trenului, 
deoarece acesta constitue un obstacol, care 
poate fi înlăturat şi ale cărui consecinte se 
pot prevedea şi deci evita. (C. Ap. Taşi, |, 
dec. 85 bis din 30 Octomyrie 1925, Dreptul 
18/1926). 

5, În materie de transport de persoane, 
cărăuşului îi încumbă o răspundere con- 
tractuală, întru cât între acesta şi călător 
există o atare legătură juridică prin care 
cărăușul îşi ia obligaţiunea, ca întrun anu. 
mit timp. să ducă pe călător la destinaţie 
sănătos şi nevătămat „sain et sauf“, 

Fiind stabilit acest fundament juridic al 
cărăuşului înseamnă că-i incumbă răspun- 
derea numai prin simplul fapt că nu şi-a 
îndeplinit obligaţiunea sa, fără a mai fi nevoie de a se face dovada culpei sale, în- tru cât el a călcat o obligaţiune eontrac- tuală pe care şi-a luat-o atunci când a 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Codul civil 

eliberat călătorului biletul de călătorie; 
aceasta fiind obligațiunea pur şi simplu a 
dreptului comun în materie de obligaţiune 
contractuală. rezultă de aci că incumbă 
cărăuşului sarcina de a dovedi liberaţiunea 
sa, iar aceste cauze de liberaţiune, sunt 
strict limitate de art. 1475 c. c.. adică forţa 
majoră şi cazurile fortuite. Prin urmare, 

"atunci când călătorul este victima unui 
aceident. el nu are de a probă decât nu- 
mai că accidentul s'a întâmplat în cursul 
transportului 

Cât priveşte prescripția de 6 luni a acțiu- 
nilor contra cărăuşilor derivând din con- 
tractul de transport. prevăzută în dispozi- 
țiunile art. 956 e. com. ca nu se referă decât 
la transportul de lucruri. şi nu poate fi 
întinsă prin analogie la transportul de per- 
soane., Urmarea va fi că se va aplica pre- 
scriptia dreptului comun. Rezultă de altfel 
şi din interpretarea alineatului final al art. 
956 că legiuitorul n'a avut în vedere decât 
transportul de lucruri. 

Accideniele de tren petrecute în cursul 
războiului pot să dea loc la o acţiune în 
daune independenti de dreptul la pensie, 
prevăzut de legea publicată în Monitorul 
Oficial No. 119 din >» Septemvrie 1930. 
(Trib, Ilfov s. TI c. civ. 64 din 20 Ianuarie 
1926. Pand. Rom. 1926, II. 177). 

6, aj Capturarea unui transport de măr- 
furi de către inamic. e un fapt ce nu se 
poate imputa Dir. C. F. R. Proba acestui 
fapt se poate face prin prezumpții şi mar- 
tori, 

b) Atunci când un caz de forță majoră 
împiedecă efectuarea unui transport. Dir. 
C.F. R.. trebue scoasă din culpă. (Cas. IL. 
269 din & Martie 1926. .Pand. Săpt. 29/1926). 

7. Şi bagajele de mână și bagajele pre- 
date presupun închierea prealabilă a unui 
contract de transport a persoanei proprie- 
tarului lor. Conditiunea lor juridică însă nu 
e în toate identică. Intr'adevăr. faptul că 
bagajele de mână sunt luate de călător cu 
el în vagon şi trebuese priveghiate de dân- 
sul. şi împrejurarea că bagajele predate 
sunt încredințate. sub luare de recepisă, or- 
ganelor administraţiunii Căilor ferate, spre 
a fi transportate. sub privigherea lor, în 
vagon deosebit, arată că acestea din urmă 
fac obiectul unui contract de transport de 
lucruri distinct, grefat însă pe contractul 

„de transport al persoanei proprietarului, pe 
când: bagajele de mână. neluate în primire 
de organele Căilor ferate; şi necunoscute 
dar acestora în existența şi importanţa lor, rămân în afara legăturii contractuale de transport de persoane. dintre proprietarul căruia aparţin şi Calea ferată. 
Din această deosebire, rezultă că în caz de pierdere, responsabilitatea  Direcţiunii Căilor Ferate pentru bagajele predate este contractuală, așa cum de altfel art. 1475 C. Civ. şi art. 425 e. com. prescriu, pe când răspunderea numită pentru bagajele de mână; nu poate fi decât delictuală. în ca- zurile de culpă sau negliienţă sti art. 998 şi 999 e, civ. Și aț is, sgipulate de 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE. LOCAȚIUNE Art. 1476—1478 

zului fortuit sau a forţei majore care su- 
primă responsabilitatea contractuală a că- 
xăușului incumbă acestuia (art. 425 c. com), 
pe când neglijenţa sau culpa care naşte 

responsabilitatea delictuală a cărăuşului, 
călătorul păgubit trebue să o dovedească. 
(Trib. Ilfov secţia I com. Sentința No. 524 
din 11 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 862). 

Art. 1476. — Intreprinzătorii de transporturi publice pe uscat 
şi pe apă trebue să ţină un registru de bani, de efectele și pa- 
chetele cu cari se însărcinează. (Civ. 1191, 1198, 1474, 1621; 
C. com. 22, 425 urm., 431, 510; L. Timbr. 17$ 6; Civ. Fr. 1785). 

Tezi. fr. Ast. 1785. — Les entrepreneurs de voitures publiques par terre 
et par eau, et ceux des roulages publies, doivent tenir registre de largent, des 
effets et des paquets dont ils se chargent. 

Doctrină. age; II, No. 2470; Guillouard, Lonage, ÎI, 
o. 741; Alexandresco, LX, p. 281), 

1, Potxivit dispozitiilor art. 1785-c. civ. 2. Contra registrelor nu se admite do- 
În. (1476 c. civ. rom.) dovada predării obi- 
ectelor cărăuşului, se mai poate face prin 
registrele acestuia, afară dacă el nu dove- 
deşte că nu i sau încredinţat lucrurile în- 
scrise în registre. (Baudry et Wahl, Lou. 

vada cu martori decât atunci când împre- 
jurări grave ar face alegaţiunea cărăuşu- 
lui admisibilă. (Baudry et Wahl, Louage, 
Il, No. 2470; Guillouard, Louage, II, No. 
74i; Alexandresco. IX, p, 281, nota 3; Con- 
tra: Troplong, Louage, II, No. 956), 

Art. 1477. — Intreprinzătorii de transporturi şi de trăsuri 
publice, cum şi patronii bastimentelor mai sunt supuşi şi la re- 
gulamentele particulare cari 
ceilalți cetăţeni. (Civ. 1476; 

au putere de lege între dânșii și 
C. com. 413, 

300 $ 4, 389 $ 2, 3; Civ. Fr. 1786). 
441, 514,.515, 530; C. p. 

Tei. fi. Art. 1786. — Les entrepreneurs et divecteurs de voitures et rou- 
lages publies, les maîtres de barques et navires, 
reglements partieuliers, 

Doctrină. 

1, Regulamentele de care vorbeşte art. 
179% c. civ. fr. (1477 c. civ, rom.) sunt în- 
tocmite în mod principal în scopul sigu- 
ranţei publice şi a conservării drumurilor 
mari. aşa încâ ele nu aparţin dreptului 
civil, (Dalloz, Re€p., Louage d'ouvrage ei 
dindustrie, No. 84: Comp: Alexandresco, 
IX. p. 286, 287). 

poat 

sont en outre assujettis ă, des 
qui font la loi entre eux et les autres citoyens. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1,. În materie de transporturi pe C.F.R. 
prescripția a fost ridicată dela 6 luni la 
un an, (Cas, III, 249 din 2 Martie 1926, 
Pand. Săpt. 18 din 1926). 

Art. 1478. — Când se comite) cuiva facerea unui lucru, se 
e stipula ca el să pună numai lucrul său sau meseria sa, sau 

să procure și materia. (Civ. 509, 1191, 1198, 1413, 1470, 1479 urm.; 
C. com. 491; Civ. Fr. 1787). * 

Text. fi. Art. 1787. — Lors 
on peut convenir qu'il fournira seu 
qu'il fouinira, aussi la matidre, 

TONEANU 

1) Aci „comite“, are igţelcsul de „a dât. 

qu'on charge quelqwun de faire un ouvrage, 
lement son travail ou 'son industrie, ou bien 

Bibliografie (continuare), 

V I C. „Contractul de concirucțiune navală în raport cu codul civil“, Pand. Rom. 1935, 
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Art. 1479 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Materie 3, 5—9, 17, 18. 
Mancă, 1, 3—9. 

Construcţie 9. Muncă artistică 1. 

Contract de întreprindere Muncă literară î. 

1 urm, Muncă mecanică î. 

Contract verbal 11. Muncă ştiinţifică 1. 

Daune-interese 14—16. Obligaţie 13—17, 19, 20. 

Deosebire 2. Prejudiciu 14, 16. 

Condiţiuni esenţiale 10. 
Conservare 17. 

Deteriorare 18. Preţ 20—22. 

Dovadă 12. Probă 12. 

Forme î1. Retenţie 22. 

Industrie 3—9. “Termen 14. 

intârziere 15. Vânzare 6—8. 

Locaţiune de servicii 2 Vicii 18. 

urm. 

Doctrină. 

1. Contractul de întreprindere este o lo- 

caţiune a lucrărilor în care locatorul se 

obligă să facă o operă determinată, prin 

mijlocul unei munci mecanice, artistice. 

ştiinţifice sau literare. (Aubry_ et Rau, ed: 

4-a, ÎV, $ 371 bis, p. 512; 'Dalloz, Rep. 

Louage d'ouvrage et d'industrie, No. 8; 

Suppl., Louage. d'ouvrage ei d'indusirie, 

No. 56: Planiol, IL, 1897). 
2, Acest contract se deosebește de loca- 

țiunea de servicii deoarece în acestea din 

urmă, lucrătorul, amploiatul sau servitorul 

îşi închiriază munca sa, care i se va plăti 

după duraia ei, pe când în cel dintâi în- 

treprinzătorul de lucrări se obligă să facă 

o luerare care i se va plăti după valoarea 

ei. (Duranton, XVII, "No. 248; Duvergier, 

Louage, IV, No. 555; Troplong Louage: Il. 

No. 960; Dalloz, Râp., Louage d'ouvrage, 

No. 85: Supp., Louage d'ouvrage, No. 57; 

Planiol, IL, No. 1898 Alexandresco. LX, p: 
295). 

3, Contractul de întreprindere are un 

caracter diferit după cum Iuerătorul se o- 

bligă să procure numai munca sau indu-. 

stria sa sau să procure şi materia. (Dalloz, 

Rep, Suppl., Louage d'ouvrage, No. 59; 
Alexandresco, IX, p. 295, 294). 

4. In cazul când locatorul se obligă să 
procure numai munca sau industria sa, 
contractul va fi o locaţiune pură şi simplă. 
(Dalloz Rep. Louage d'ouvrage, No. 8; 
Suppl., Louage d'ouvrage, No. 59). 

, 5. In cazul când locatorul se obligă să 
procure şi materia; după o părere, con- 
tractul va fi o locaţiune. (Duranton, XVII, 
No. 250; Duvergier. Louage, IV, No. 555; 
Dalloz, Râp., Louage d'ouvrage. No. 88). 

6, După a doua părere, până la preda- 
rea lucrării raporturile între părți vor fi 
guvernate de regulele dela locaţiune iar 
după predare, aceste raporturi vor fi gu- 
vernate de regulele dela vânzare. (Mourlon, 
III. No. 818: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 

-_$ 374, text şi nota 2. p. 525). - 
Ţ, După a treia părere, acest contract 

constitue o vânzare. (Troplong. Louage, II, 
No. 962 urm.; Marcadâ. Art. 1787-1701, No. 
1; Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 
241 bis. I: Dalloz. Râp., Louage d'ouvrage 
No. 88; Suppl., Louage d'ouvrage, No. 59; 
Laurent, XXVI, No. 5; Huc, X, No. 6,415; 
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Baudry et Wahl, Louage, IL, No. 2872; Gu- 

illouard, Louage, Il, No. 772 urm.; Planiol, 

Li, No. 1902; Alexandresco, LX. p, 294). 

8. In această părere contractul va îi o 

vânzare numai dacă materia procurată de 

lucrător constitue partea principală iar nu 

este numai un accesoriu al muncii; în ca- 

zl contrar contractul va fi o locaţiune. 

(Dailoz, Râp., Louage d'ouvrage, No. &; 

Suppl., Louage d'ouvrage, No. 6i; Baudry 

ei Wahl. Louage. II, No. 2870). 

9, Astfel. constitue o locaţiune de indu- 

strie iar nu o vânzare. contractul prin care 

un antreprenor se obligă să construiască v 

casă. cu materialele sale. pe un loc pe 

proprietatea acelui pentru care face con- 

strucţia. (Marcad€. Art. 1787 urm., No. 1; 

Baudrw et Wahl]. Louage, LI. No. 2874 

Guillouard. Louage. II, No. 775). 
10. Pentru formarea contractului de in- 

ireprindere se cere uceleaşi condițiuni esen- 

țiale ca şi la formarea convenţiunilor în gc- 

neral. (Dalloz. Râp.. Louage «'ouvrage, No. 

9; Comp.: Alexandresco. ÎN. p. 297). 

11]. Pentru valabilitatea contractului de 
întreprindere nu se cerc v formă specială, 

el putând fi făcut chiar verbal. (Dalloz 
Râp.. Louage dWouvrage. No. 9: Suppl, 

Louage d'ouvrage. No. 65: Baudry ci 
Wahl. Lowage. II. No. 2886: Gwillouard, 

Louage. [I.. No. 779, 815; Alexandresco. îă, 
p. 296) 

19. Dovada contractului de întreprindere 
se va face potrivit regulelor de drept co- 
mun. (Dalloz, Râp.. Louage d'ouvrage. No. 
9: Suppl.. Louage d'ouvrage, No. 65: Bau- 
dry et Wabl. Louage. II. No. 2886. 28%; 
Alexandresco, LĂ. p. 296). 

13. Prima obligaţie a locatorului este de 

a face lucrarea cu care a fost însărcinat 

fie „personal. când lucrarea i-a fost încre- 
dințată din cauza ialentului său personal, 
fie prin alţii când nu sa avut în vedere 
talentul său personal. (Larombiăre. Obliga- 
tions, Art. 1192. No. 17. 18: Dalloz. Rep. 
Louage d'ouvrage, No. 12, 93. 04: Baudiy 
et Wahl. Louage. II, No. 5059; Guilluuard, 
Louage. II. No. 818: Comp, Contra: Huc. 
X, No. 417). 

14. A doua obligaţie a locatorului este 
de a executa lucrarea la termenul convenit, 
căci în caz de întârziere va datori daune- 
interese, dacă a rezultat un prejudiciu. 
(Dalloz. Rep.. Louage d'ouvrage, No. 15; 
Suppl.. Louage d'ouvrage, No, 82; Baudry 
ei Wahl. Louage. II. No. 2897; Guillouard, 
Louage. II. No. 816: Alexandresco. IX. p 

15. Dacă însă întârzierea nu-i este im- 
putabilă. locatorul nu va fi condamnat la 
plata de daune-interese. (Dalloz. Rep. 
Suppl.. Louage d'ouvrage, No. 8: Baudry 
i Wabl, Louage. II, No. 2809; Guillouard, 
29850: II, No. 816: Alexandresco. IX. p. 

sa Ș A jreia obligatie a locatorului este 
a tacă lucrarea după regulele de artă 

greselile a7 geontrar este obligat a repaia 
greşelile și dacă sa cauzat un prejudiciu 
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Codul civil 

să plăiească daune-interese, (Dalloz, Rep. 
Louage d'ouvrage, No. 9; Suppl., Lou- 
age d'ouvrage, No. 83). 

17. A patra obligaţie a locatorului este 

ca atunci când materia este dată de loca- 

tar sau stăpân, să o întrebuințeze şi să o 

<onserve în bune condițiuni, aşa încâi dacă 

el o deteriorează sau execută prost luora- 

rea, să fie obligat să plătească valoarea sau 

să procure o aliă materie de aceeași cali- 

tate. (Dalloz. Bâp., Louage d'ouvrage, No: 

14, 97). i 
18. Locatorul nu este răspunzător de 

deteriorarea materiei provenite dintr'un vi- 

ciu al ei. (Dalloz, Rep., Louage d'ouvrage, . 

No, 14). 
10. Prima obligaţie a locatarului sau 

stăpânului este de a pune pe locator în si- 

tuaţiunea de a putea să execute lucrarea 

cu care a fost însărcinat. (Dalloz, Rep. 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1479 

Louage d'ouvrage, No. 99; Suppl. Louage 
d'ouvrage, No. 84: Baudry et Wahl. Louage, 
IL, No, 2970 urm.; Guillouard, Louage, Il, 
No. 820). . 

20. A doua obligaţie a locatarului sau 
stăpânului este de a plăti preţul lucrării: 
(Dalloz. Rep. Louage d'ouvrage, No. 99. 

2], Plaia prețului se va face la termi- 
narea lucrării. afară de cazul când s'a con- 
venit altfel. (Dalloz, Râp.. Louage d'ou- 
vrage, No. 99; Suppl., Louage d'ouvragt, 
No. 62; Huc. X. No. 418: Baudry ei Wabl, 
Louage. II. No. 5018: Guillouard, Louagc, 
II. No. 821). ” 

29, Până la plata prețului, locatorul are 
dreptul de retenţie asupra lucrului făcut. 
(Aubry ei Rau. ed. 4-a, IV. $ 256 bis, p. 
1416: Dalloz, Râp.. Suppl. Lonage d'ou- 
vrage, No. 62: Baudry et Wahl. Louage, II, 
No. 3022: Guillouard. l-ouage, II, No. 770): 

Art 1439. — Când lucrătorul dă materia, dacă lucrul piere 

fie în orice chip, înainte însă de a se fi trădat, dauna rămâne în 

sarcina sa, afară numai dacă comitentele a întârziat de a-l primi. 

(Civ. 1014, 1018, 1044, 1079, 1081, 1102, 1156, 1300, 1316, 1319, 

1480, 1481; Civ. Fr. 1788). 

Tei, fn. Art. 1788. — Si, dans Te cas ot lPouvrier fournit la matiăre, la 

chose vient ă pârir, de quelque manitre que ee soit, avant 'âtre livrâe, la perte 

en est pour Ponvrier, ă moins que le maitre ne fit en demeure de recevoir la chose. 

Bibliografie (continuare). 

“ToxEANU N. C. „Contractul de construcțiune navală în rapori cu codul civil“, Pand. Rom. 1925, 

IV, 50. 

INDEX ALFABETIC : 
(la doctrină). 

Caz fostuit 4. Locaţiune 1! urm. 

Construcţii 3—5. ! Lucruri mobile 9. 

Culpă 2, | Materie 1, 2, 5, 1—9. 
Descărcare 10. ' Perdere 2—10. 

| 

Garanţie 8. Predare 4, 2, 7. 
Intârzere 10. | : 
intreprindere de cons- | Proprietate 1, 2, 

| trucţii 3. Recepție 1—9. 
Intreprindere de lucrări | Vicii ascunse 8, 9. 

publice 6. ; 

Doctrină 

1. Lucrătorul care a procurat materia ră- 

mâne proprietarul lucrului ce i sa coman. 

dat până ce l-a terminat şi l-a predat. (Dai- 

loz, Râp., Suppl., Louage d'ouvrage, No. 

67; Alexandresco, LX, p. 300). . 
2, Dacă înainte de predare, lucrul piere, 

piederea va îi suportată de lucrător, fără 
a se cerceta dacă a fost sau nu în culpă: 
deoarece până la această dată el este pro- 
prietarul lucrului. (Demanie et Colmet de 
Sanierre, VII, No. 241 bis, II, Iil; Dailoz, 

R&p. Louage d'ouvrage, No. 124 Suppl, 
Louage, d'ouvrage, No. 66; Laurent, XXV, 
No. 6: Baudry et Wahl, Louage, II, No. 

2873: Guillouard, Louage,- 11, No. 784; Pla- 
niol. IL. No. 1294; Alexandresco, LX, p. 300). 

3, Regulele prevăzute de art. 1788-1790 c. 
civ. fr. (1478-1480 c. civ. rom.) guvernează 
întreprinderile de construcţii precum şi 
orice alte lucrări. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 574, p. 527; Dalloz, Râp., Louage 
d'ouvrage, No. 127; Suppl., Louage d'ou- 
vrage, No. 81; Baudry et Wabhl. Lonage, 
II, No. 2910: Guillouard, Louage, II, No. 
835; Alexandresco, LĂ, p. 502). “ 

4. Dispoziţiile art. 1788—1790 codul ci- 
civil francez (1478—1480 codul civil rom.) 
după o părere îşi găsesc aplicaţiunea fie 

că edificiul a fost construit pe terenul pro- 

curat de întreprinzător, fie de terţ, fie că 

pierderea a fost cauzată printrun caz for- 
tuit ordinar. sau prin un caz fortuit extra- 

ordinar. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 574, 

nota 4, p. 527; Dalloz, Rep., Louage d'ou- 

„_vrage; No. 127; Suppl., Louage d'ouvragt, 

No. 81: Laurent, XXVI, No. 7; Huc, X, No, 

414; Baudry ei Wahl. Louage, II, No. 291i; 

Guillouard, Louage. Il. No. 782). 

5. După altă părere, dispoziţiile acestor 

articole nu-şi găsesc aplicatiunea în cazul 

când antreprenorul construește o clădire cu 
materialele sale pe un teren al terțului, în 
acest caz pierderea privind pe proprietarul 
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Art. 1480 

ământului: la care s'au încorporat mate- 
Falele. (Dalloz, Rep. Louage d'ouvrage, 
No. 127; Suppl., Louage d'ouvrage, No. 81; 
Gnuillouard, Louage, Il, No. 814). | 

6, Dispoziţiile art. 1788 c. civ. fr. (1479 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţia la în- 
treptinzătorii de lucrări publice. (Dalloz, 
Rep., Travaux  publies, No. 504 urm.; 
Suppl.. Travaux publies, No. 649 urm.). 

7. In cazul când lucrătorul procură în 
acelaşi timp munca sa şi materia, eveni- 
mentul care “trece riscurile din sarcina sa 
în sarcina stăpânului sau locatarului, nu 
este predarea propriu zisă a lucrării, deşi 
aceasta pare să reiasă din art. 1788 c. civ, 
Îr. (1470 e. civ. rom.), ci verificarea sau recepţia lucrării de către e], cu toate că nu i-a fost încă predată. (Mourlon, III, No. 818: Dalloz, Rep, Suppi., Louage d'ou- vrage, No. 74; Baudry et Wabhl, Louage, II, No. 2904; Guillouard, Louage, II, No. 791; Alexandresco, LX, p. 300; Contra: Laurent, 

7 

Art. 1480. — Când meseriașul pune numai industria sa, dacă 
i dacă va fi 

Civ. Fr. 1789). 

Teait. fr. Art. 1789. — Dans le cas oi l'ouvrier travail ou son industrie, si la chose vient ă perier, sa faute, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

  

Codul civi[: 

XAVI, No. 6; Demante et Colmet de San. 
terre, VII, No. 241 bis, III). , 

8. Cu toate acestea deşi proprietarul a 
recepționat sau verificat lucrarea, după o 
părere, lucrătorul rămâne obligat să ga- 
ranteze pe proprietar de viciile ascunse ale 
lucrului, ca orice vânzător, deoarece a pro- 
curat materia. (Aubry ct Rau. ed. 4a, IV, 
$ 374, p. 528; Dalioz. Rep. Louage d'ou- 
vrage, No. 157; Suppl.. Louage d ouvrage, 
No. 77). 

9. După altă părere, după recepțiunea lucrării, lucrătorul este descăreat de res- 
onsabilitatea viciului ascuns ceea ce 

Priveşte lucrurile mobile. (Laurent, XXVI, 
No. 16; Guillouard, Louage, II, No. 795). 

10. Potrivit dispoziţiilor art. 1788 c, cir. 
fr. (1479 c. civ. rom.) din momentul ce 
proprietarul a fost pus în întârziere să 
primească lucrul. lucrătorul este descăr- 
cat de orice risc. (Dalloz, Rep, Louage d'ouvrage. No. 124: Alexandresco, IX. p. 
300). 

lucrul său, sau lucrul piere, dauna nu cade în sarcina lui decât urmat din culpa sa. (Civ. 998, 999, 1156, 1481; 

fournit  seulement son , | 
Vouvrier n'est tenu que de 

Bibliografie (continuare). 
TONEANU N. C, 

IV, 50. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1789 c. civ. În. (1480 ce. civ. rom.) în cazul când me- seriaşul pune numai lucrul său sau in. dustria sa, dacă lucrul piere prin caz for- tuit, pierderea, în principiu, este în sar- cina proprietarului Care: a procurat ma. teria. (Dalloz, Rep, Suppl., Louage d'ou- vrage, No. 68; Alexandresco, IX, p. 300). 2. Dacă însă pierderea a avut loc din culpa lucrătorului, ea va fi în sarcina sa, (Dalloz, Râp. Sappl., Louage d'ouvrage,. No. 68; Alexandreseo, IX, p. 300). | 3. Dovada că lucrul a pierit fără gre-. şeala sa se va face de lucrătorul care se pretinde liberat, (Duvergier, Louage, IV, No. 341; 'T7 roplong, Louage, II, No. 987; De- mante et Colmet de Santerre, VIi, No. 243 bis, IL; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 308-306, Re 104; Dalloz, Râp., Louage, d'ouvrage, 0. 155; Suppl, Louage d'ouvrage, No. 69; Laurent, XXVI. No. 9; Huc, X,. No. 415; Baudry et Wabl, 11, No. 2909; Guillouară; Louage, ÎI, No. 787; Planiol, [I;. No. 1924). 4. Lucrătorul va dovedi numai că pier- 

„Contractul de consirucfiune navală în raport cu codul civil“, Pand. Rom. 1925 

derea a fost cauzată printrun caz fortuit sau de forţă majoră, (Demante et Colmet de Santerre, VII. No. 245 bis, I; Aubry et au, ed. 4-a, IV, $ 308-530, p. 104: Dalloz, Rep., Suppl. Louage d'ouvrage, No. 71). A Proprietarul „va trebui să dovedească 

„6. In cazul când lucrătoru] pretinde că pierderea a fost cauzată de un caz fortuit. 

„culpă din pariea sa. (Dalloz, Rep., Loua , d'ouvrage, No. 133; Suppl., Lot, E uage d'ou- vrage, No. 71; 5 “Ba Wabhl, Lotiagă, II, No. 2909; Gui Louage, IL. No. 787; Planiol, 1 
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" Jodul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE - Art, 1481—1492 

Art. 1481 — In cazui art. precedent, dacă lucrul piere, deşi 
fără culpa lucrătorului, înainte însă de a îi fost trădat şi fără ca 
comitentul să îi întârziat de a-l verifica, meseriaşul nu are nici 
un drept de a pretinde salariul său, afară numai când lucrul a 
pierit din cauza unui viţiu al materiei. (Civ. 1079, 1156, 1483; 
Civ. Fr. 1790). Sa Sa 

Text. fr. Art. 1790. — Si, dans le cas de Larticle prâe6dent, la chose vient & 
perir, quoique sans aucune faute de la part de Vouvrier, avant que L'ouvrage ait 
&6 recu, et sans que le maitre fât en demeure de le verifier, l'ouvrier n'a point de 

salaire d reclamer, a moins que la chose n'ait pri par le vice de la matiăre. 

Doctrină 
1, Potrivit dispoziţiilor art. 1790 c. civ. îr. 

(1481. c. civ. rom.) lucrătorul suportă, în 
principiu, pierderea muncii sale, deoarece 
el nu poate pretinde salariul: muncii ce a 
procurat-o asupra lucrului eare a pierit: 
(Dalloz, Râp.. Suppl., Louage d'ouvrage, 
No. 179%; Alexa nds, IX. p. 301). 

2. Dacă însă proprietarul era pus în în- 
târziere de a verifica lucrarea, el va su- 
porta pierderea muncii pricinuită de lucră-. 
tor, care va avea deci dreptul să pretindă 
plata salariului. (Duranton, XVII, No. 250; 
Dalloz. Rep.. Louage d'ouvrage, No, 
154; Suppl.. Louage d'ouvrage, No. 68; 
Laurent, XXVI, No. 7; Baudry et Wabl, 
Louage, Il. No. 2907; Guiltouard, Louase, 
JI, No. 788). 

3. Când pierderea prin caz fortuit are 
loc după ce proprietarul a prirait lucrarea, 
luerătorul are dreptul să pretinde salariul 
său. (Dalloz, R6p.. Louage d'ouvrage, No. 

138; Suppl, Louaze, d'ouvrage, No. 68). 
4, Potrivit dispozițiilor art. 1790 c. civ. 

fr. (1481 c. civ. rom.) proprietarul va tre- 
bui să plătească salariul lucrătorului în 
cazul când lucrul -a pierit din cauza unui 
viciu al materiei. x alloz, Râp., Suppl. 
Louage d'ouvrage, No. 68, 73; Baudry et 
Wabhl, Louage, Îl, No. 2906; Alexandresco, 
IX, p.500). Ra 

5. Dacă însă lucrătorul a cunoscut vi- 
ciul materiei în momentul când a primit-o 
sau a trebuit să-l cunoască din cauza expe- 
rienţei . sale profesionale, proprietarul nu 
va îi obligat să plătească salariul lucrăto- 
rului, dacă lucrul piere. (Duranton, XVII, 
No. 251; Duvergier, Louage, IV, No. 342; 
Mourlon. Lil, No. 820: Aubry et Rau, ed. 
4-a, LV, $ 574, text. şi nota 8, p. 527; Dalloz, 
Rep., Louage d'ouvrage: No. 131; Suppl.. 
Louage  d'ouvrage, No. 75; Baudry et 
Wahl], Louage, LI, No. 2906; Guillouard, 
Louage, ÎI, No. 790; Alexandresco, IX, p. 
501). 

Art. 1482. — Când e vorba de un lucru ce se măsoară, sau 
care are mai multe bucăţi, verificaţiunea se poate face în părți, 
şi se presumă făcută pentru toate părțile plătite, dacă comitentul 
plătește lucrătorului în proporțiunea lucrului făcut. (Civ. 1200, 
1202; Civ. Fr. 1791). 

Text. fr. Art. 1791. — Sil s'agit d'un ouvrage ă plusieurs piăces ou ă la 
mesure, la verification peut s'en faire par parties : elle est cense faite pour 
toutes les parties pay6es, si le maiître paye louvrier en proportion de l'ou- 
vrage fait. 

Doctrină 

1. Dispoziţiunile art. 1791 c. civ. fr. (1482 
c. civ. rom) îşi găsesc aplicaţiunea atât 
în cazul când lucrătorul procură materia, 
cât şi în cazul când el nu procură decât 
munca sa. (Dalloz, R&p., Louage d'ouvrage, 
No. 1534). 

2. Dispoziţiunile art, 1791 e. civ. în. (1482 
e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea când 
este vorba de o întreprindere făcută în bloc 
pentru construirea sau facerea totală a lu- 
crării. (Duvergier. Louage, IV, No. 346; 

Dailoz, Râp.. Louage d'ouvrage, No. 154; 
Baudry et Wabl, Louage, II, No. 2973; Gu- 
iilouard, Louage, II, No. 795). ! 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 1791 e. civ. 
în. (1482 c, civ. rom) când verificarea lu- 
crării se face în părţi, pe măsură ce fie- 
care parte este verificată, riscurile trec a- 
supra proprietarului. (Dalloz, Rep. Suppl., 
Louage d'ouvrage, No. 76; Alexandresco, 
IX. p. 299, nota 4). 

4. În cazul când este vorba de un lucru 
ce se măsoară sau care are mai multe bu- 
căți, lucrătorul poate pune în întârziere pe 
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Art. 1483 

proprietar să verifice măsurile sau bucă- 
țile terminate pentru a se descărca astfel 
în parte de responsabilitate. (Duvergier, 
Louage, IV, No. 546; Dalloz, Rep., Louage 
d'ouvrage, No. 155; Baudry et Wahl, Lou- 
age, II, No. 2973; Guillouard, Louage, II, 
No. 795). | , 

5. Potrivit dispoziţiilor art. 1791 ce. civ. 
fr. (1482 c. civ. rom) veriiicarea se pre- 
zumă. făcută pentru toate părțile plătite 
dacă proprietarul plăteşte Iuerătorului în 
proporțiunea lucrului făcut, (Dalloz, R&p., 
Suppl.. Louage d'ouvrage, No. 76: Alexan- 
dresco, LX, p. 299, nota 4). 

Art. 1483. — Dacă, 
în care s'a 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

în curs de zece ani, 
isprăvit clădirea unui 

Codul civil 

6. In cazul când proprietarul Plăteşte în; 
cursul  facerii lucrului  aconturi, fără 
nicio legătură cu părţile terminate, aceste 
plăţi nu pot fi considerate ca părţi plătite. 
(Duranton, XVII, No. 254: Duvergier, Lou. 
age, IV, No. 345; Troplong, Louage, II, No. 
990; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 374, text 
şi nota A, p. 527: Dalloz Hp. * Louaze 
d'ouvrage, No. 134; Suppl. Louage d'ou- 
vrage, No. 76; Baudry et Wahl, Louage, Il, 
No. 2972; Guillouard. Louage, II, No. 7%; 
Alexandresco, LX. p. 29%, nota 4). 

numărați din ziua 
edificiu sau facerea unui alt lucru însemnător, unul ori altul se dărâmă în lot ori în parte, sau amenință învederat dărâmare, din cauza unui vițiu de con- strucțiune sau a pământului, 

1737 $ 4 şi 5, 1742, 
1639 Ş 1). 

Teat fr. Art. 1792. — Si Pedifi 

întreprinzătorul și arhitectul rămâne răspunzător de daune !). (Civ. 998, 999, 1002, 1479, 1481, 1484, 
1885, 1890, 1902; Civ. Fr. 1792; Civ. Ital. 

ce construit ă prix fait, pârit en tout ou eu partie par le vice de la construction, mâme par le vice du sol, les arhitecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans. Tezi. Ital. Art. 1639 $ 1. — Se nel corso di dieci anni dal giorno in cui fu compiuta, la fabricazionne di 

difetto di costruzione o per vizio 
responsabili. 

un edifizio o di altra opera notabile, luno o laltra rovina in tutto od in parte, o presenta evidente 
del suolo, l'arehitetto 

pericolo di rovinare per 
e limprenditore ne sono 

Bibliografie (continuare). 
DECUSARĂ C. E., Notă sub Trib. Versailles S. |, 17 Dee. 1925, Jur. Gen. 1926, "FONEANU N. C. „Contractul de construcţiune navală în raport cu codul civil“, IV, 50. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Antreprenori 2, 3, 7—17. 
Antreprenori de lucrări 

publice 3. 
Apreciere suverană 5. 
Arhitecţi 2, 7—17, 
Cale ferată 4. 

Incunoştiinţare 8. 
Lucrări publice 3. 
Lucru insemnător 1,2,4,5. | Lucruri mobile 15. 
Ordine publică 16, 17. 
Pod 4. - Clădiri 2. Preţ 2. Cod civil italian 1. Prezumpţiune 9, 10. Culpă 8—10, 17, ” Probă 9, 10. Cunoştinţă 8. Reparaţii 5. Cutremur 9, Şosea 4. . Derogare 16, 17. Termen de -zece ani 2, 3, Distrugere 1 urm. 10, 13, 14. Dovadă 9, 10. Termen de treizeci ani 13. lezetură 4. Vicii 3, 7, 8, 12. Imobile 13. Zăgaz 4, 

Doctrină 
1. Cuvintele: „sau facerea unui alt lu- 

cru însemnător“ din art, 1483 c, civ., nu 
există în textul art, 1792 e. civ. fn. CO- respunzător, ci sunt adăugate de legiui- 
DI 

1) Art. francez coresp 

„€. civ. îr. (1902 e. civ. 

No. 851; 
Pand. Rom. 193%, 

torul român după art. 1659 din codul civil italian, (Alexandresco. IX, p. 50%, noia 5, 505, nota 1). 
2, Potrivit dispoziţiilor ari. 1792 ce. civ. fr. (1485 c. civ, rom.) şi ale axt. 2270 

rom.) arhitecţii şi antreprenorii de clădiri sau de alte lucrări însemnate sunt răspunzători timp de zece ani din ziua în care s'a isprăvit clădirea 
sau lucrarea; fie că pretul este fixat. sau altfel. (Alexandresco, IX. p. 504, 305). 3. Anireprenorii de lucrări publice sunt răspunzători ca orice antreprenori, însă nu răspund în general, de viciile pămân- tului, deoarece lucrările publice 
conduse de oameni speciali, cari mai nicio- ată nu s'ar conforma obiecțiunilor antre- prenorului. (Baudry et Wahl, Louage, II, No. 2950; Guillouard, Louage,. ; Alexandresco, TĂ, p. 504, nota 1. . Prin lucrări însemnătoare se înţeleg 

, unzător 1792 are o redacțiune diferită a... > 
siuni după art, 1639 din Codu! Civil Italian. ţ "jerită, Legiuitorul român a alăugat unele expre- 
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Codul civil 

lucrări mai mari cum sunt: un pod, o 
şosea, un zăgaz sau o iezetură pentru a 
opri năvălirea apei, v cale ferată, etc. 
(Alexandresco, LX, p. 304 text şi nota 5; 
Comp: Huc, X, No. 423; Baudry et Wabl, 
Louage, Ii, No. 2945). 

5. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran care lucrări sunt însemnate. (A- 
Jexandresco, IX, p.- 504, nota 2). 

6. Responsabilitaiea prevăzută de art. 
1792 c. civ. În. (1485 c. civ. rom.) se a- 
plică şi la reparaţiile de oarecare însem- 
nătate. (Planiol. IL, No. 1910; Alexan- 
„dresco; LX, p. 304, nota 2). 

7, Pentru existenţa responsabilității ar- 
hiteciului sau antreprenorului, trebueșie 
a dărâmarea totală sau parțială a lucru- 
lui să se datorească unui viciu de construc- 
ţie, viciului pământului sau viciului mate- 
rialului întrebuințat. (Alexandresco, LX, p. 
'505, 506), 

98. Arhitectul este răspunzător chiar 

dacă a arătat proprietarului viciile pămân- 
tului şi totuşi acesta a cerut să se facă 
construcţia, deoarece arhitectul este în 
„culpă căci nu trebuia să asculte pe pro- 
prietar care este profan în chestiunii de 
„construcţie. (Marcad6, Art. 1792, No. 1; 
Laurent, XXVI, No. 35; Troplong, Louage, 
II, No. 996; Planiol, II, No. 1916; Alexan- 
„dresco, IX. p. 305, nota 5: Contra: Duran- 
ton; XVII, No. 255: Taulier, Thâorie rai- 
sonnâe du code civil, VI, p. 516, 317). 

9. În cazul când o clădire s'a distrus în 
termenul de zece ani. după o părere, arhi- 
tectul sau antreprenorul este presupus în 
„culpă, el trebuind să dovedească că dis- 
trugerea se datoreşte unei alte cauze, cum 
ar fi un cutremur: (Marcad6, Art. 1792, 
No. 1). 

10. După altă părere dominantă, nu 
există prezumpţiune de culpă, ci proprie- 
tarul va trebui să dovedească cauza dis- 
trugerii. (Laurent, XXVI, No. 31; Huc, X, 
No. 425; Baudry et Wahl, Louage, II, No. 
2941; Planiol Ii, No. 1915; Alexandresco, 

"-TX, p. 506). | 
11. Dacă antreprenorul face. o lucrare 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1484 

fără arhitect, el răspunde în aceleaşi con- 
diţii ca şi arhitectul, ale cărui funcțiuni le 
exercită. (Baudry et Wahl, Louage, II, No. 
2954; Alexandresco, IX, p. 506; Comp. 
eontra: Guillouard, Louage, II, No. 855). 

12. Dacă antreprenorul lucrează sub 
ordinele unui arhitect, el nu răspunde în 
general, decât pentru neexecuiarea planu- 
lui şi de executarea rea a lucrărilor, însă ar- 
hitectul răspunde de viţiile planului. (A- 
lexandresco, IX, p. 307). 

13. În cazul când clădirea se dărâmă 
înainte de zece ani dela terminarea ei, du- 
pă o părere, proprietarul va putea să exer- 
cite acţiunea sa contra antreprenorului şi 
arhitectului, timp de treizeci ani din ziua 
dărâmării. (Duranton, XVII, No. 455, Mar- 
cade. Art. 1792, No. î; Troplong, Louage IL. 
No. 1006 urm.; Demante et Colmet de San- - 
terre, VILE No. 245 bis: V, urm.; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 574. text şi nota 30, 
p- 553: Laurent. XXVI, No. 57 urm.). 

14. După altă părere, acţiunea chiar 
va trebui să fie introdusă în cursul celor 
zece ani dela terminarea clădirii. (Mour- 
lon, III. No. 825; Guillouard, Louage, II, 
No. 868; Planiol II, No. 1914: Alexan- 
dresco, IX, p. 308). 

15, Dispoziţiile art. 1792 c. civ. îr. (1485 
€. civ, rom.) şi ale art. 2270 c. civ. fr. (1902 
c. civ. rom.) se aplică numai la imobile 
iar nu şi la lucruri mobile. (Troplong, Lou- 
age, IL, No. 991; Laurent, XXVI, No. 46; 
Huc, X. No. 416: Baudrv et Wahl, Louaege. 
II, No. 2946: Guillouard Louage, II, No. 
795 866; Alexandresco, LX, p. 308). 

16. După o părere, dispoziţiile art. 1792. 
e. civ. fr. (1485 c. civ. rom.) interesează or- 
dinea publică şi părţile nu pot deroga 
dela responsabilitate. (Troplong, Louage, 
II, No. 995: Maread Art. 1792, No. 1; Lau- 
vent. XXVI. No. 51). 

17. După altă părere, arhitecţii şi an- 
treprenorii nu se pot sustrage decât dela 
respousabilitatea «e rezultă din culpa lor 
uşoară. (Baudry et Wabl Louage, II. No. 
2942: Alexandresco, IX, p. 309, , 

Art. 1484. — Intreprinzătorul sau arhitectul care s'a însăr- 
cinat a da gata un edificiu, după un plan statornicit şi desbătut 
cu comitentul, nu poate cere nicio sporire de plată, nici sub 
pretext de scumpire a muncii manuale ori a materialelor, nici sub 
pretext că s'a făcut la planul zis schimbări şi adăugiri, dacă aceste 
adăugiri şi schimbări n'au îost în scris aprobate şi preţul lor 
defipt cu comitentul. (Civ. 1206, 1208, 1737 Ş 4, 1742; C. com. 
491; Civ. Fr. 1793). | 

Tezt fr. Art, 1793. — Lorsqu'un arehitecte ou un entrepreneur s'est charge 
de la construction ă forfait d'un bâtiment, d'aprăs un plan arrât6 et convenu 
avec le proprittaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, 
ni sous le pretexte de 'augmentation de la main-d'euvre ou des matâriaux, ni 
sous celui de changements ou d'augmentations faits -sur ce plan, si ces chan- 
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Art, 1484 DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE 

Not 

Codul civil 

gements ou augmentations n'ont pas 6t€ autoris6s par 6crit et le Prix convenu 
avec le propritaire. 

Bibliografie (continuare). 
TONEANU N, C. „Contractul de construcțiune navală în raport cu codul civil“, Pand. Rom, 1%5, IV, 50. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act scris 1, 5, 6, 
Antreprenori 1 urm. 
Aprobare 1, 10. 
Arhitecţi 1 urm. 
Dol 4. 
Dovadă 5, 6, 10, 14. 
Edificiu 1—3, 
Imbogăţire pe nedrept 7. 
Jurământ 5, 

" Lemnari 14, 
Lucrări diferite 3. 
Lucrări publice 8. 
Lucrători 13, 14. 

Manopere 4. 
Mărturisire 5. 
Materiale 9. 
Plan 1. 10, 41. 
Preţ 6, 10, 12, 44, 
Preţ determinat 1, 2, 14, 
Probă 5, 6, 10, 11. 
Raţiune 4. 
Scădere din preţ 2. 
Spor de preţ 7. 
Subantreprenor 13. 
Zidari 14. 

Doctrină 

]. Potrivit dispoziţiilor art. 1793 e. „civ. 
îr. (1484 c, civ. rom.) dacă un arhitect 
sau un antreprenor s'a însărcinat a face 
un edificiu după un plan statornicit şi desbătut cu proprietarul şi pentru o sumă fixă şi determinată, el nu mai poate cere niciun spor de plată, nici sub cuvânt de sporire a preţului muncii şi a materialulua. 
nici sub cuvânt că sa făcut schimbări şi adause la plan, dacă aceste schimbări şi adause nu au fost aprobate printr'un act scris şi preţul lor hotărît între arhitect sau antreprenor şi proprietar, (Alexan- dresco, IX, p. 311, 312). 

2. De asemenea, nici proprietarul nu are dreptul să ceară o scădere din preţ sub cuvânt că munca sau materialele s'au ief- tinit. (Huc, X, No. 429; Alexandresco, IX, p. 511, nota 2). 
3. Dispoziţiile art. 1795 c. civ, fr. (1484 €. civ, rom.) îşi găsesc aplicațiunea, la executarea oricărei lucrări dată în ante- priză, deşi textul vorbește numai de clădi. * rea unui edificiu. (Marcadă, Art. 1792, 1795, No. 3; Guillouard, Louage, II, No. 887; Alexandresco, IX, p. 511, text şi nota t; Contra: Laurent, XXVI, No. -70; Baudry, et. Wabl. Louage, IE, No. 5014). . 4, Dispoziţiile art. 1703 e. civ, fn. (1484 ec. civ. rom.) au de scop să împiedece do- ul şi: manoperile antreprenorului, pentru - a nu pretexta o schimbare a Planului, spre a susține că contractul nu mai poate 1 execuiat cu privire la preț. (Alexan. dresco, IX, p, 314, 312). | 
5. Antreprenorul sau arhitectul nu poate dovedi noua convenție decât prin act scris, iar nu prin  mărtu- risirea şi nici chiar Prin jurământul proprietarului. (Duranton. XVII, No. 256; uvergier, Louage, IV, No. 366; Mourlon, INI. No. 827; Marcad, Art. 1792, 1793, No.: 2: Troplong, Louase, II, No. 1018; Deman- te: et Colmet de Santerre, VII, No. 246 bis, 

fi stâbilit de 

1V; Laurent, XXVI, No. 67; Huc, X, No. 429; Baudry et Wabl, Louage, II. No. 3007; Guillouard, Louage, II, No. 890; Alexan dresco. IX. p. 312). , 6. După ce convenția privitoare la schim- 
bări şi adause va fi fost dovedită prin act scris, preţul acelor schimbări şi adause va putea fi dovedit prin orice probă potrivit dreptului comun. (Duranton. XVII, No. 256; Duvergier, Louage. 1V. No. 366; Mour- lon, III, No. 827: Troplong. Louage, II, No. 1019: Marcade. Art. 1702. 1793, No. 2; De. mante et Colmet de Santerre. VII, No. 2% bis: IV: Laurent. XXVI. No. 68: Huc, K, No. 429; Baudrv ct Wahl, Louage. II, No. 5007; Guillouard. Louage, IL. No. 890: A- lexandresco, IX, p. 312). 

7. Cu toate că în lipsa unei convenții scrise modificatoare arhitectul sau antre- prenorul nu poate cere o sporire de preţ, totuşi, ei au în contra proprictarului ac- fiunea de in rem verso. după dreptul co- (Baudry et Wahl, Louage, II, No. 3009: Alexandresco. IX. p. 543: Contra: Tue. X. No. 429: Guihouard. Lovage. II, No. 891). 
8, Dispoziţiile art. 1793 c. civ. fr. (1484 c. CIV. rom.) se aplică şi în materie de lu- crări_ publice, (Baudry et Wahl. Louage, II. No. 3014: Guillouard, Louage, II, No. 895; Alexandresco. IX. p. 313). 9. Dispoziţiile art. 1793 ce. civ. fr, (1484 C. Clv. rom.) îşi găsese aplicațiunea aiât în cazul când antreprenorul sau arhitec- tul a lucrat cu materialele proprietarului, când şi în cazul când a lucrat cu materia- lele sale proprii. (Duvergier. Louage. [V, No. 369; Baudry et Wahl. Louage, II, No: 5015; Alexandresco. IX, p. 515. nota 2: Contra: Troplong, Louage, II. No. 1022: Guillouard, Louage, Il. No. 889). 10. 'Dispozitia excepțională a art. 1793 c. civ. fr. (1484 c. civ. rom.) îşi găseşte a- plicaţiunea numai când a existat un 

așa încât dacă nu a existat un asemenea plan. chiar dacă 

i va pu- tea fi dovedit conform dreptului comun. 
: Huc, X, No. 497. Baudry et Wabhl, Louage. II, No. 3010; Gu- illouard, Louage, II. No. 887; Alexan- dresco, IX, p. 315). 

11. Planul Putând fi şi verbal, el poate părţi potrivit. dreptului co- udiry et Wah], Louage, II. No. : Guillouard, Louage, II, No. 887 ; A- lexandresco, IX. p. 345) 2. Dispoziţiile art. 1795 e. civ, fr. (1484 
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Codul civil 

«. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea când 
prețul lucrurilor nu a fost hotărît de mai 

înainte, ci urmează să fie fixat după na- 
ura şi însemnătatea lor. (Troplong, Lou- 

age, II, No. 1021; Marcad6, Art, 179, No. 
2; Alexandresco, LX, p. 315). | 

13. Dispoziţiile art. 1795 c. civ. în. (1484 

<. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea între 

antreprenorul principal şi subantrepreno- 

rii sau lucrătorii săi. (Baudry et Wahl, 

DESPRE CONTRACTUL DE LOCAȚIUNE Art. 1485 

Louage, II, No, 5071; Guillouard, Louage, 
II, No. 888; Alexandresco, LX, p. 515, 314). 

14. Dispoziţiile art. 1795 c. civ. în. (1484 
e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţie, în virtu- 
tea art. 1799 c. civ. îr. (1489 c. civ. rom.) 

şi lemnarilor, zidarilor şi ăltor lucrători 

care au făcut un contract de antrepriză 

cu un preţ determinat. (Alexandresco, LX. 
p. 314). 

Art. 1485. — Contractul de locaţiune a lucrărilor se desființează 

cu moartea meseriașului, arhitectului sau întreprinzătorului. (Civ. 

1094, 1440, 1486; C. com. 492; Civ. Fr. 1795). N 

Text. fr. Art, 1795. — Le contrat de lonage d'ouvrage est dissous par la 

mort de ouvrier, de Larhitecte ou entrepreneur. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 9, 
Antreprenori 1, 1—10. 
Aplicația dreptului comun 

14 

Locaţiune de servicii 3. 
Lucrări publice 7. 
Lucrători 1, 9. 
Lucru viitor 5, 6. 
Materie 4—6. 
Moarte 1 urm. 
Moștenitor, 5, 9. 
Muncă 4-6. 
Reziliere 1 urm. 
Transport 3. 
Vânzare 5. 

Arhitecţi 1, 8, 9. 
Derogare 10. 
Dispoziţie generală 2. 
Invocare 9. 
Justiţie 9. 
Locaţiune î urm. 
Locaţiune de orice fel de 

lucrări 2. 

Doctrină 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1795 e. civ. 
Tr. (1485 c. civ. rom.) contractul da loca- 

„ziune a lucrărilor se desființează cu moar- 
tea lucrătorului. arhitectului sau întreprin- 
zătorului. (Marcad, Art. 1794 urm. No. î; 
Dalloz, Rep., Louage d'ouvrage, No. 170; 
Suppl., Louage d'ouvrage; No. 78; Huc, X, 
No. 451; Baudry et Wahl, Louage, II, No. 
3075; Planiol, Il, No. 1908; Alexandresco, 
TX, p. 518). 

2, Dispoziţiile art. 179 c, civ. în. (1485 
<. civ. rom) îşi găsesc aplicaţiunea la 
ioate genurile de locaţiune a lucrărilor. 
(Troplong, Louage, Il, No. 1034; Larom- 
bicre. Obligations, Art. 1122, No. 15; Dal. 
loz, R€p.. Louage, d'ouvrage, No. 170; Bau- 
dry et Wahl, Louage, II, No. 5075; Gu- 
illouard. Louage, Il. No. 79; Alexan- 
dresco. IX, p. 318, 319). 

'3, Dispoziţiile art. 1795 c. civ. În. (1485 
e. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea, în 
general, la locaţiunea serviciilor pentru 
transportul persoanelor sau  măriurilor. 
(Dailoz, R&p., Louage d'ouvrage, No. 175). 

4. Dispoziţiile art. 1795 e. civ. Îr. (1485 
a. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea, după 
.o. părere, atât în cazul când lucrătorul a 
“procurat numai munca sa, cât și în cazul 
când a procurat pe lângă munca sa 
şi materia. (Duvergier, Louage; IV, No. 
335; Aubry et Rau, ed. 4-a. 1V, $ 374 p. 
328; Dalloz, Râp., Suppl, Louage, d'ou- 
rage, No. 79; Laurent, XXVI, No. 21; 

Baudry et Wahl, Louage, II, No. 3077; Gu- 
ilouard. Louage, II, No. 800; Alexan- 
dresco, IX, p. 319). 

5. După altă părere, dispoziţiile art. 
1795 codul civil francez (1485 codul 
civ român), nu-şi găsesc aplicaţiunea 
în cazul când  lucrătorul procură şi 
materia odată cu munca sa, deoarece în 
acest caz nu este locaţiune. ci vânzarea 
unui lucru viitor așa încât moştenitorii 
lucrătorului vor fi ţinuţi a executa obli- 
gaţia autorului lor. (Troplong, Louage, II, 
No. 1044;  Larombitre. Obligations;, Art. 
1122, No. 20: Dalloz, Rep., Louage d'ou- 
vrage. No. 178). 

6, După această a doua părere, dacă 
confecţionarea lucrului viitor cere lucrul 
personal al lucrătorului. dispoziţiile ace- 
siui articol îşi găsesc aplicațiunea. (Dal- 
loz, R€p., Louage d'ouvrage. No. 178). 

7, Dispoziţiile art. 1795 ce. civ, în. (1485 
e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţia la între- 
prinderea de lucrări publice. (Dalloz, 
Rep., Travaux publies No. 725 urm.). 

8, In cazul când o construcţie este diri- 
jată de un arhitect şi executată de un an- 
treprenor, moartea arhitectului nu aduce 
desființarea contractului făcut cu antrepre- 
norul. De asemenea, şi moartea antrepre- 
norului nu aduce desfintarea contractului 
făcut cu arhitectul. (Dalloz. Rep., Louage, 
d'ouvrage, No. 175). 

9, Desființarea contractului, în caz de 
moarte a lucrătorului, a arhitectului sau 
antreprenorului, poate fi cerută atât de 
moştenitorii acestora câi şi de proprietar; 
ea însă nu are loc de drept, irebuește 
cerută. (Dalloz, Râp., Louage d'ouvrage, 
No. 171; Huc, X, No. 431; Baudry et Wabhl. 
Louage, II, No. 5078; Alexandresco, LX, 
p. 319). 

10. Se poate deroga prin convenţiune 
dela dispoziţiile art, 1795 c. civ., Îr. (1485 
ec. civ. rom.) şi părţile pot stipula că con- 
tractul de locaţiune a lucrărilor nu se va 
desființa prin decesul  întreprinzătorului. 
(Dalloz, Rep., Louage d'ouvrage, No. 174; 
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Art, 1486—1487 DESPRE CONTRAC 

Baudry ei Wabl, Lo 
exandresco. IX, p. 3 , _ 
1]. In afară, de cauza excepțională de 

age, Il, No. 5075; A- 
19), 

desfințarea contractului de locaţiune de. 
- lucrări prevăzută de art. 1795 e. civ. fr. 
(1485. c. civ. rom.) acest contract se des- 
ființează potriviţ regulelor de drept co- 
mun. (Dalloz, R&p.. Louage, d'ouvrage, No. 

Art. 1486. — Comitentul în 
zilor lor | 
lucrărilor făcute şi 
acele lucrări şi materiale pot 
1485; Civ. Fr. 1796). 

Text. fr. 
portion du prix 
faits et celle de 
mat6riaux peuve 

Art, 1796. — Mais le 
port6 par la conventio 
s matâriaux pr&pars, 
nt lui ctre utiles. 

Doctrină 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1796 c. civ. fr. (1486 c, civ. rom.) în cazul când con- tractul de locațiune de lucrări se desfiin- țează prin moartea lucrătorului, arhitec- tului sau întreprinzătorului, proprietarul va fi dator să plă itorilor lor va- 

pregătite întru cât însă crări şi materiale pot fi folositoare pen- tru dânsul. (Dalloz, Rep., Louage d'ou- vrage, No. 126; Suppl, Louage d'ouvrage, No. 79; Alexandresco, IX, p. 319), 2. Folosul lucrărilor se va aprecia, prin 

acele lu- 

Art. 1487. — Intre 
ce a întrebuințat. (Civ. 1000; Ci 

, în proporțiunea prețului | 
aceea a materialelor 

prinzătorul răspunde d 

  

-,
 

TUL DE LOCAȚIUNE Codul civi 

182; Suppl.. Louage d'ouvrage, No. 80; Bau. drv ar ahl,  Louage. ÎI. No. 3097; Comp.: Alexandresco. IX, p. 320 urm). 
12. Contractul de locaţiune a lucrărilor 

nu se desființează prin moartea comitentu- lui. (Troplong, Louage. II, No. 1045; Iluc, 
N, No. 451; Alexandresco, IX, p. 318, 
nota 3). 

să :) este dator să plătească ere- 
defipt prin convenţiune, valoarea 

pregătite, întru cât însă 
i folositoare pentru dânsul. (Civ. 

propritaire est tenu 
n, ă leur suecession, 
lors seulement que 

de payer en pro- 
la valeur des ouvrages 

ces travaux 0u ces 

raport cu construcția procciată. în mod suveran de tribunal. (Demante et Colmei de Santerre, VII. No. 249 bis. I; Dalloz, Rep. Suppl. Louage d'ouvrage, No. 2%: Laurent, XXVI. No. 24: Baudry et Wabl, Louage, II. No. 3080; Guillouard, Louage. II, Ne. 801: Alexandresco. IX. p. 519). 3. In cazul când părțile nu sunt de acord asupra valorii lucrărilor făcute şi a mate- rialelor pregătite, evaluarea sc va face de către experţi după bazele prevăzute de art. 1796 c. civ. fr. (1486 ce. civ. rom.). (Dalloz, Rep., Louage d'ouvrage. No. 176; Alexan- dresco. IX. p. 319). 

e lucrările persoanelor v. Fr. 1797) 
Teat. fr. Ari. 1797, — L'entrepreneur r6pond du fait des personnes quil 

emploie. 
| 

Doctrină, „Cită. (Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 374 p. 
, E 

554; Alexandresco, LX, p. 309, 310.) 
Il, Potrivit, dispoziţiilor art. 1797 e, civ. In principiu fr. (1487 e. civ, rom.) întreprinzătorul răs- punde de faptul subîntreprinzătorilor cu care a contractat pentru diferitele părți ale. lucrării. (Dalloz, Râp., ouage d'ou- ge, No. 9; Baudry et Wahl, Louage, No. 2968; Alexandresco, LX, p. 310), 2. Inireprinzătorii şi arhitecţii sunt răs- punzători de faptul persoanelor ce au în. trebuinţati, cu toate că ele nu trebuese con- siderate ca prepuşii lor, în sensul pre. văzut de art. 1584 e, civ. fr. (1000 e. eiv. 

. 

  

rom.), din cauza profesiunii ce ele o exer- n 

1) Din eroare, în ediţiunea oficială, se zice a corespunzător, 

» Proprietarul nu are ac- țiune directă contra subantreprenorilor, fară de cazul când i-a consideraţ ca an- treprenori direcți. (Baudry et Wahl, Lou- age, II, No. 2965, 3066; Alexandresco, TĂ,. p. 510, nota 2). 
4, Subantreprenorii sunt răs e antreprenorul principal î tului comun, iar nu în băza dispoziţiilor: art. 179% e. civ. fr. (1485 e. civ. rom.). (Bau- dry et Wabhl, Louage, II, No. 2964; Gu- illouard. Louage. II. ” No. 862;  Alexan- dresco, IX, p. 310). 

| 

a- 

punzători faţă 
n baza drep- 

încă“, în loc de „Însă“, cum este Şi în textul francez 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE LOCĂȚIUNE Art. 1488—1489 

Art. 1488. — Zidarii, lemnarii, şi ceilalți lucrători întrebuințaţi 

la clădirea unui edificiu sau la facerea unei alte lucrări date în 

apalt 1), pot reclama 
ar datori întreprinzătorului în momentul reclamațţiunii. 

1543, 1731 Ş 4, 5, 1742, 1829; Civ. Fr. 1798). 

plata lor dela comitent, pe atât pe cât acesta 
(Civ. 974, 

Text. fr. Art. 1798. — Les magons, charpentiers et autres ouvriers qui 

ont 6t& employes ă la construction d'un bâtiment ou Wautres ouvrages faits ă 
, . 
Ventreprise, n'ont action contre celui pour lequel les ouvrages ont €t6 faits, 

que jusqwă, concurrence de ce dont il se trouve d&hiteur envers. lentrepreneur, 

au moment o leur action est intentee. 

Doctrină, 

]. Potrivit dispoziţiilor ari. 1488 c civ. 

zidarii, lemnarii şi ceilalți lucrători înire- 

buinţaţi la clădirea unui edificiu sau la 

facerea altei lucrări date în antrepriză, au 

acţiune contra proprietarului, deși nu au 

contractat cu el, pentru atât pe cât acesta 

ar datori antreprenorului în momentul 

acțiunii lor. (Alexandresco. TX, p. 514). 
9, După o părere. lucrătorii au o acţi- 

une directă contra proprietarului, pentru 

lucrarea ce a fost făcută, în măsura în 

care acesta ar fi debitorul antreprenorului. 

(Mourlon, INI, No. 829; Huc, X, No. 455; 

Guillouard, Louage, II, No. 897; Alexan- 

dresco, IX, p. 314 515). 
3. După altă părere, lucrătorii au con- 

tra proprietarului o acțiune indirectă. 

(Planiol, II, No. 1991). 
4. Acţiunea prevăzută de art. 1798 c. 

civ. fr. (1488 c. civ. rom.) aparține tutu- 

ror lucrătorilor întrebuinţaţi de antreprenor, 

fie că sunt plătiți cu ziua, cu măsura sau 

cu bucata. (Alexandresco, IX, p. 315). 

_5. De asemenea, această acţiune apar- 
ține şi lucrătorilor care lucrează cu mate- 

rialul lor. (Mourlon. III. No. 829 quinquies; 

Baudry et Wahbl, Louaee, II, No. 3045; 

Guillouard, Louage, IL. No. 901; Alexan- 

dresco, LX, p. 315). 
6. Această actiune nu aparține acelora 

care nu depun o muncă manuală la an- 

trepenor, cum ar fi: impiegații, grămăticii 

lui, etc. (Troplong, Louage, II, No. 1052; 

Laurent, XXVI, No. 77; Huc. X, No. 434; 

Baudry et Wahl, Louage. IL. No. 305, 

5046; Guillouard, Louage, Il, No. 902; A- 

lexandresco; IX, p. 515; Comp. contra: 

Mourlon, III. No. 829 quinques). 

7, De asemenea, acţiunea nu aparţine 

subantreprenorilor care nu depun o mun- 

că manuală. (Huc, X; No. 434; Baudry ei 

Wahl, Louage, II. No. 5047: Guillouard, 

Lowage, II, No. 902; Alexandresco, IX, 'p.- 

516; Comp. contra: Mourlon, III, No. 829 
quinquies). 

8. De asemenea, nici furnisorilor care au 

procurat numai materialele antreprenoru- 

lui. (Mourlon, III, No. 829 quinques; Lau- 

rent, XXVI, No. 77; Guillouard. Louage 

II. No. 901: Alexandresco, LX, p. 316). 

9, Această acţiune aparține şefilor lu- 

crători sau de echipă. (Baudry et Wahl, 
Lpuage: TI, No. 3047; Alexandresco, LX, p. 

516). , 

Art, 1489. — Zidarii, lemnarii şi cu ceilalţi lucrători cari con- 

tractează direct cu un preţ hotărît, sunt priviţi ca întreprinzători 

pentru partea de lucru ce iau asupră-le. (Civ. 1478 urm., 1490; Civ. 

Fr. 1799), 

„Tes. , fr. Art. 1799. — Les macons, charpentiers, serruriers, et autres 

ouvriers qui font directement des -marehâs ă prix fait, sont astreints aux răgles 

prescrites dans la pirâsente section: ils sont entrepreneurs dans la partie quiils 

traitent, 

Doctrină, 

„1, Potrivit dispoziţiunilor art. 1799 ce. 
civ. fr. (1489 c. civ. rom.) întreprinzătorii 
particulari, adică zidarii, lemnarii şi cei- 
lalţi lucrători, care contractează direct cu 

1) „In apali“, adică: „în întreprindere“. 

proprieiarul au aceeași răspundere ca şi 

întreprinzătorii. generali, pentru partea de 

lucru ce iau asupră-le. (Dalloz, Râp, 

Suppl., Louage douvrage, No. 121; A- 

lexandresco, IX, p. 296, 510). ! 
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Art. 1490—1491 DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul eiril 

Art. 1490. — Dispoziţiunile articolelor precedente din acest capitol, seYaplică şi la “d ânşii. (Civ. 1478 urm.; Civ. Fe. 1799). Tezt. fr. Art. 1799. — Les maqons, eharpentiers, serruriers, et autres ou- vriers qui font directement des marchâs ă prix fait, sont astreints aux râgles . = 
9-a 

preserites dans la presente section: ils' sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent. 

Doctrină. 

1. Pentru ca dis 
întreprinzători să fi 
lor, este necesar ca ei să aib întreprinzători, adică 
acă o muncă anumit recţiunea întreprinzătorului lucrării. (Dal- 0uage, d'ouv Ă - dry et Wahl, Louage, II, No. 2865; Pla. niol, II, No, 1906). 

Art. 1491. — So 
mai multe persoane 

poziţiile privitoare la 
e aplicabile lucrători- 

ă calitatea de 
să se fi angajat să 

ă» îndepedent de di- 

2. Nu este supus acestor dispoziţiuni lu- crătorul care execută munci cu bucata sau cu ziua sub direcțiunea întreprinzătoruhii lucrării sau a oamenilor săi, (Aubry et Rau, ed. 4a. IV, $ 574 text şi nota 53; Dajloz, Rep., “Suppl., Louage d'ouvrage, No. 122: Laurent, VI, No. 536, 37; Bau. dry et Wakl, Louage. II. No. 2126, 2865; Guillouard, Louage, II. No. 771, 865; A- lexandresco, IX, p. 310). 

TITLUL VIII. 
Despre contractul de societate. 

CAPITOLUL L 
Dispoziţiuni generale 

de a impărți foloasele ce ar 945, 947, 

Civ. Fr. 1832). 
„Zezi. fr. Art. 1532. — plusieurs personnes conviennen vue de partager le benâfice qui 

1492 urm., 1511; 42 $ 7, 44 ş7; Lege p. perso 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act scris 2, 
Anulare 6-8, 
Ape minerale 60, 
Aport social 10, 
preciere suverană 23, 3%, 4, 42, 

Arendare 49, 52, 
Asociaţie conjugală 29, 
Beneficii 114—24. 
Brevete de invenţie 76. 
Bursă 75. 
Cale ferată 80. 
anal de navigaţie 62, 

“Capacitate 4, 6, 7, 

tul: „Mi 
Case de educaţie 77, . Cercuri 15. 
Comerciant 31—34. 
Comunitate 25—28, 37, Comutatiy 1, 
Cendiţiuni esenţiale 1 

21, 2, 

Cariere, a se vedea cuvân. | 
Mine“, 

0, 12, 
Consensuai 2, 
Consimţimânt 2, 3. Construcţie 63—65, 
Credit 74, 
Curte de Casaţie 4, 

Definiţie 1. 
Dentistică 79, 
evsebiri 25—36, 

Distribuţia apelor 61. Dizolvare 28, 
Dotă 7, 8. 
Dovadă 2, 
Editură 69. 
Educaţie 77, 
Efecte publice 75, 
Exploatare 52—56, 60, 62, 

76, i 
Imobile 46. 
Imprumut 36, 78, 
Incapacitate, a se vedea. cuvântul: „Capacitate:, 
Inchiriere 48, 52, 
Iadiviziune 25—28, 37. Intenţiune 22, 23, 26, 35, 36, 
Intreprindere de construc- 

ţii 63—65. 
Ipotecă 78, 
Legat 25, 
Lege pentru persoanele 

juridice 24, 
Locaţiune 48, 52, 

. Medicină '79, 

- Publicaţii 69, 

cietatea este un contract prin care două sau se învoiesc să pună ceva în comun, cu scop putea deriva. (Civ. 474, 942, 943, com. 
anele juridice (Mon. of. 27/1924); 

77 urm; L. Timbr, 21 $3, 

La sociât& est un contrat par lequel deux ou t de mettre quelque chose en commun, dans la pourra en râsulrer. 

Locaţiune de servicii 34— 
Mandat 4, 35, 

Societate comercială 38— 
45, 47, 50, 51, 55, 56, 58, 63, 65, 66, 68, 71, 73376 
80. eseriaşi 72—74, Mine 5359, Societate de ajutor mu- 

iză socială 10, Societate de asigurare 18, 
Moarte 28, 

19, 66 : 
, 66—68, Nulitate 6 8. Societate de construcţii 13, Partaj a7. 

Societate de credit 71. Peri J 4'50 Societate de vânătoare 16. e aaer 3 Societate instructivă 14, 13, Personalitate morală 23, Sopietate religioasă 17. 
Probă 2, 

a Succesiune 25, 28, Toatine 70, 
Transport 89. 
Uzine 51, 53. 
Vânătoare 16. 
Vapoare 37, 80, 
Vie 49. 

ecurs 42. 
Reviste 69, 
Separaţie de patrimonii 9. Sinalagmatic 1, 
Societate 4 urm, 
Societate civilă 38, 30, 41 — 46, 48—50, 52-54, 57, 60 

T Vindere-cumpărare 30, 4, 62, 64, 65, 69, 72, 77-79, . 47, 48, 

Doctrină, 
L Societatea este un contract sinalag- matic, comutativ şi cu îitlu oneros, căci obligă. pe fiecare asociat să dea şi să 
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Codul civil 

facă un lucru. (Dalloz, Râp. Sociâte, No. 
181; Baudry et Wahl, De la Socict€, No. 
5, &; Guillouard, Socictg, No. 8, 9 10; 
Bravard-Veyriăres et Demangeat, Trait€ 
de droit commercial, [, p. 172 178; Hou- 
pin, Trait6 des Sociâies civiles et commer- 
ciales, IL, No. 5; Lyon-Caen et Renault, 
Trait€ de droit commercial, IL No. 8; 
Alexandresco, LX, p. 455, 456), 

2, In afară de aceste caracierizări, so- 
cietatea civilă este un contract cosensual, 
deoarece actul scris este necesar numai 
pentru dovada contractului. (Dalloz, Rep., 
Soci6t€, No. 181, 249; Suppl., Sociâte, No. 
147, 168; Huc, XI, No. 32; Baudry et 
Wahl, Sociâte, No. 4; Guillouard Societe, 
No. 7, 79; Aexandresco, LX, p. 455, 462).- 

3. Pentru formarea contractului de so- 
cietate este necesar ca la. orice contract, de 
consimţimântul părților contractante, (Dal- 
loz. Rep. Sociâte, No. 76; Suppl., Sociâte, 
No. 88; Baudry et Wahl, Louage, No. 4; 
Guillouard, Sociâte, No. 30; Houpin, So- 
ciâtes, |, No. 27; Alexandresco, LX, p. 404). 

4, În cazul când părţile contractante 
sunt capabile ele pot fi reprezentate la fa- 
cerea contractului de societate prin man- 
datari, însă mandatul trebueşte să fie 
expres sau cel puţin să nu existe îndoială 
în privința puterilor conferite de a înche- 
ia un asemenea contract. (Dalloz, Rep,, 
Sociât€, No. 79; Suppl., Sociâte, No. 87; 
Pont, Commentaire des sociâtâs civiles et 
commerciales, Î, No. 16; Baudry et Wabl, 
Sociât€, No. 63; Guillouard, Sociâte, No. 
52; Lyon-Caen et Renault, Iraite de droit 
commercial, II, No. 581 bis; Houpin, So- 
ciâtâs, I, No. .28). 

5, Pentru valabilitatea contractului de 
societate, părţile irebuesc să fie capabile 
de a contracta. (Dalloz, Rep.. Socist6, No. 
69; Suppl., Sociâte€, No. 75; Baudry et 
Wabhl, Socict, No. 48; Guillouard, Socisâte, 
Ne. 54; Houpin, Sociâtes, I, No. 18; A- 
lexandresco, IX, p. 464). 

6. Nulitatea unei societăţi contractată 
de un incapabil, fără forme cerute de lege 
este relativă. putând fi invocată numai de 
incapabili. (Dalloz, Rep., Socict6, No. 69; 
Suppl Sociât6, No. 85; Bravard-Veyrires 
et Demangeat, Traite€ de droit commercial, 
I. p. 150; Houpin, Socitâs, I, No. 26). 

7. Societatea contractată între soţii, 
după părerea dominantă, este nulă, ori- 
care ar fi regimul matrimonial adoptat 
de «ei. (Iroplong, Contrat de :mariage, 
I._No. 210: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 505 bis, nota 14, p. 255; Mass, 
Droit commercial, ÎI, No. 1267; Dalloz; 
Rep, Societ6, No. 71, 72, 75; Suppl., So- 
ciete, No. 78, 410; Baudry et Wani, So- 
cite, No. 52: Guillouard, Soaiâte, No. 
55; Bravard-Veyri&res et Demangeat, Tra- 
it€ de droit comercial, IL. p. 153). 

8, După a doua părere, societatea con- 
tractată între soți este valabilă, oricare 
ar fi: regimul lor matrimonial, afară de 
cazul când se constată din împrejurările 
cauzei că soţii au voii să modifice con- 
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venţia matrimonială sau să deghizeze li- 

beralităţile excesive făcute de un soţ vă- 

duv cu copii în :profitul celuilalt soi, 

(Laureni, XĂVI, No. 14; Lyon-Caen et 

Renault, Trait6 de. droit commercial, II, 

No. 78). 
9, După a treia părere, societatea con- 

trădată fără fraudă între soţi separați 

de bunuri, este valabilă. (Duranton, XVII, 

“No. 547). i 

10, Prima condiţiune esenţială pentru 

valabilitatea contractului de societate este 

punerea în comun de către fiecare aso- 

ciat a unui lucru. (Aubry et Rau, ed: 4-a, 

IV, $ 377, p. 545; Dalloz Rep. Societe, No. 

82; Suppl., Socilt€, No. 104, 105; Gu- 

illouard, Sociâtâ, No. 62; Houpin, Socii6s, 

I, No. 35; Planiol, II, No. 19%; Alexan- 

dresco, IX. p. 456). , 

1], A doua condiţiune esenţială a con- 

tractului de societate este intenţiunea de 

a realiza beneficii. (Aubry et Rau, ed. 4-a 

IV, $ 577, p. 545; Dalloz, Rep., Sociâtă, 

No. 95; Suppl., Sociât6, No. 104, 129; Pont, 

Sociâtes, [, No. 68 urm.; Laurent, XX I, 

No. 142, 149, 151; Guillouard, Sociât6, No. 

66; iyon-Caen et Renault, Trait6 de droit 

commereial, II, No, 54; EHoupin, Sociâtes, 

1, No. 58; Alexandresco, LX, p- 456), 

12, Peniru valabilitatea societăţii tre- 

bueşte ca beneficiurile rezultate să fie 

adunate în comun şi să fie destinate a 

fi împărtițe între toți asociaţii. (Dalloz, 

Rep., Sociâte, No. 104, 146: Suppl., So- 

ciâi6, No. 574; Baudry et Wah!, Sociâte, 

No. 10; Guillouard, Sociâte, No. 73; L.yon- 

Caen et Renault, Trait€ de droit commer- 

cial, II, No. 36)- | 
13, Există unele asociaţiuni. care ne- 

având de obiect realizarea de beneficii, 

nu sunt societăţi adevărate. Astfel. asoci- 

aţiile caritabile nu sunt societăţi. (Dailoz, 

Rep., Sociâte, No, 96: Suppl., Sociât€, No. 

129; Baudry et Wahbl, Sociâte, No. 563; 

Guillouard, Sociât&, No. 68; Lyon-Caen 

et Renault, Trait de droit commercial, II, 

No. 34; Houpin, Sociâtes, I, No. 59; A- 

lexandresco, [X, p. 401). AR 

14, De asemenea, nu sunt 'societăţi, 

asociaţiile care au de scop numai de a 

procura asociaţilor avantaje morale sau 

distracțiuni. (Aubry et Rau, ed. 4-a, E 

577, p. 545; Dalloz, Rep. Socict6, 

97; Suppl,. Sociâi6, No. 129: Laurent, 

XĂVIL No. 146 urm. Houpin, Societes, 

1, No. 59; Alexandresco, IX, p. 4608, 469), 

15, Astfel sunt cercurile. (Dalloz, R&p., 

Sociâte, No. 9; Suppl. Sociât€, No. 129: 

Laurent, XXVI, No. 145 um. Alexan- 

dresco, IX, p. 468, 469). | i 

16, De asemenea, asociaţiile mai mul- 

tor persoane cari pun dreptul lor de vâ- 

nătoare în comun, în scopul de a-şi sa- 

tisface plăcerile lor_ iar nu de a realiza be- 

neficiu. (Laurent, XXVI, No. 150; Baudry 

et Wabl, Sociât€, No. 563; Guillouard, 

Sociâtă, No. 68; Houpin, Sociâtes, [, No. 

59). 
17. iDe asemenea, comunităţile reli-
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gioase. (Dalloz, Râp., Sociât€, No. 98; Gu- 
Eae Societe, No. 68; Houpin, Soci6- tes, I, No. 59; Alexandresco, LX, p. 469). 

18. Nu sunt societăţi convenţiunile care 
au de scop să protejeze proprietatea con- 
tractanţilor contra unor pagube eventuale. 
Astfel, nu sunt societăţi, asigurările mu- 
tuale contra. incendiului, epizotiilor, grin- 
dinei ete. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
577, text şi nota 5, p. 545; Dalloz. Rep. 
Sociâte€, No. 90; Suppl., Sociât€, No. 129, 
1916 urm.: Pont, 'Sociâtâs, [. No. 71; Lau- 
rent, XXVI, No. 147 urm.; Guillouard. 
Sociste, No. 74; Lyon-Caen et Renault. 
Trait€ de droit commercial, II, No. 54; 
Comp: Alexandresco, IX, p. 468). , 

19, Societăţile de asigurare cu prime 
au caracterul de socițăţi propriu zise, 
deoarece sunt contractate în scopul de a 
realiza beneficii.  (Dalloz Rep., Socist€, 
No. 101; Suppl, Sociât€, No. 562). 

20. Asociaţiile de ajutor mutual, nu 
sunt societăți. (Dalloz, Râp., Suppl, So- 
ci6i€, No. 129; Baudry et Wall, Sociste. 
No. 562; Alexandresco, IX, p. 468). 

21, A treia condiţiune esențială pentru 
valabilitatea contractului de societate . este 
participarea asociaţilor la beneficii şi la 
ierderi. (Dalloz, Rep. Suppl., Sociâte, 
0. 104; Baudry et Wabhl, Sociste, No. 10; 

Guillouard, Socisi€, No. 75; Alexandresco, 
IX, p. 456), 

22, A patra conditiune esențială pen- tru valabilitatea contractului de societate 
este intenţia de forma o societate iar nu un alt contract, este ceea ce se numeşte 
în doctrină affectio  societatis. (Dalloz, R€p., Suppl., Sociâte, No. 104, 154; Lyon- 
Caen et Renault, Traite de droit commer- cial, I, No. 291 bis), 

23, Tribunalele vor aprecia în mod su- veran dacă părţile contractante au avut 
intenția să formeze o societate. (Dalloz, Rep., Suppl.. Cassation, No. 380). 

24, In dreptul român, personalitatea morală a societăţilor civile și efectele ei sunt guvernate de legea pentru persoanele juridice, publicată în: Monitorul Oficial 
No. 27 din, 1924. (A se vedea această lege publicată în întregime în vol. III Cod 
civil adnotat, pag. 69% urm). | 

25, Societatea are oarecare asemănare 
cu comunitatea sau indiviziunea, însă se 
deosebește de ea deoarece societatea nu poa- 
te fi stabilită decât prin contract, pe când comunitatea poate rezulta și din cauze 
pur accidentale cum ar fi prin succe- 
siune, legat etc, (Troplong,  Socici€, I, 
No. 20; Dalloz, Rep, Sociâte, No. 110; 
Bedarride, Des sociâtes, I, -No. 7; Bau- dry et Wabhl, Sociât6, No. 510; Guillouard, Societe, No. 20, 50; Alexandresco, IX, p. 462). , 
„26. In cazul când mai multe persoane Sau întrunit în scopul de a -cumpăra două sau mai multe imobile, se va cer- ceta, pentru a vedea dacă există comuni- tate sau societate, intenţia lor. Astfel dacă, scopul lor a fost să facă o speculație, 
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va îi societate, iar dacă scopul lor a fost să 
devie proprietarii imobilelor cumpărate, 
va fi comunitate, (Duvergicr, YV, No. 4; 
Troplong, Socicte. [. No. 28; Dalloz, R&p. 
Sociât6, No. 118: Pont, Sociâtes, I. No. 3; 
Baudrv et Wahl. Socict, No. 314: Cu- 
illouard. Sociâte, No. 17. 376, 377: Hou- 
pin, Sociâtâs, I. No. 10). , | 

27. O altă deoscbire între sociciate şi 
comunitate sau indiviziune. este că ni- 
meni nu poate fi constrâns a sta în indivi- 
ziune, puiându-se numai suspenda par- 
tajul pe cel mult 5 ani, pe când la so- 
cictate părţile pot conveni un termen 
cât de lung. (Dalloz,. Râp. Sociâte, No. 
114: Pont, Sociâtes, I. No. 75; Baudry et 
Wahl, Sociâte. No. 509; Guillouard. Socicte, 
No. 17). | 

28, O altă deosebire este că societatea, 
afară de convenţie contrară. se disolvă 
prin decesul unuia din asociaţi, pe când 
comunitatea continuă cu moştenitorii. co- 
munistului decedat. (Dalloz, Rep., Socicte, 
No. 115: Suppl., Sociâte, No. 155; Baudry 
et Wahl. Sociât&, No. 511). 

29. Contractul de socictate diferă de 
asociaţiunea conjugală, deoarece primul este 
o asociaţiune de capitaluri pe când a doua 
este o uniune de persoane. (Troplong, So- 
cite, 1. No. 51: Dalloz. Rep.. Societă. No. 
127). 
30, Coniraciul de societate se deosebeşte 

de contractul de vânzare. (Dalloz. R€p. 
Sociâte, No. 128). 

31. Simplul fapt al unui comerciant 
patron de a interesa pe un amploiat în co- 
merțul său, nu transformă contractul de 
locaţiune de servicii într'un contract de so- 
cietate, dacă nu rezultă contrariul. (Dalloz, 
Rep., Socicte,No. 155; Suppl., Socicte No. 586; Pont, Sociâtâs, 1. No. 25; Baudry et Wa 
586; Pont, Sociâtâs, [, No. 35; Baudry et 
Wahl, Sociâte, No. 29: Lyon-Caen et Rena- 
ult, Trait6 de droit commercial, I, N>. 291 
bis; II, No. 5Surm.: Boistel. Pr&cis de droit 
commercial, I, No. 156). 

32, In acest caz. patronul va putea 
să concedieze pe amploiatul său potrivit 
dispoziţiilor legii privitoare la locaţiunea de 
serviciu. (Dalloz. Râp., Suppl., Sociâte, No. 
588; Baudry et Wall, Sociâte, No. 29: Lyon-Caen et Renault, Traite de droit 
commercial, II, No. 59), 

33. Dacă, în acest caz, amploiatul are un interes calculat asupra tuturor benefi- 
ciilor comerţului, el are dreptul să ceară să i se arate registrele pentru a verifica 
exactitatea beneficiilor, (Dalloz, Rep., So- ciete, No. 154: Suppl, Societe, No, 590; Pont, Sociâte, |, No. o7: Boistel, Precis de droit commercial, No. 156; Lyon-Caen et Renault, Trait& de droit commercial. |, No. 291 bis: II, No. 59). | 

4. Dacă însă amploiatul a renunţat la 
consultarea registrelor, el nu mai are drep- tul la aceșt control. (Dalloz, R&p., Suppl. 
Soci6t6, No. 59; Lyon-Caen et Renault. rait de droit commercial, I, No. 291 bis). 

5. Convenţiunea prin care o persoană 
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dă un lucru altei persoane spre a-l vinde 
pentru un anumit preţ, iar dacă obţine un 
preţ. mai mare să-şi însuşească diferenţa. 
este un mandat salariat iar nu un con- 
tract de societate, afară dacă se constată 
că intenţia părţilor a fost să formeze o 
societate, (Dalloz, Rep.. Socist6, No. 159; 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 401; Gu- 
illouard. Sociâte, No. 16). - 

36, Câte odată este foarte dificil să se 
deosebească un contract de societate de un 
contract de împrumut cu dobândă şi în 
acest caz tribunalele vor interpreta în mod 
suveran contractul, dându-i adevărata 
calificare, după intenţiunea părţilor” con- 
tractante. (Dalloz, Rep.. Sociâte, No. 142; 
Suppl., Sociât6, No. 592: Laurent, XXVI. 
No. 152; Baudrv et Wahl. Societe. No. 
695; Guillouard, Sociâie, No. 18; Lyon- 
Caen et Renault, Irait6, II, No. 65). 

37, Legătura -de drept între coproprie- 
tarii unui vas, este un contract de socie- 
tate. (Dalloz, Rep. Suppl, Societe, No. 
"396; Lyon-Caen et Renault, Traite de 
droit commercial, V. No. 298 urm.; Con- 
ra: Bâdarride, Sociâtâs, [, N6. 518; Boistel, 
Prâcis de droit commercial, No. 1172). 

38. Societăţile sunt comerciale sau ci- 
vile (Alexandresco, IX. p. 469). 

39, Caracterul civil sau comercial al 
unei societăți nu depinde de calificarea ce 
i-au dat-o părţile. nici de forma sub care 
a fost constituită, ci numai de obiectul o- 
peraţiunilor sale. (Dalloz, Râp., Sociâte, 
No, 197: Suppl,, Sociât6. No. 554: Pont, 
Soci&tâs, I, No. 104 urm., 121; II, No. 8I8: 
Boistel, Precis de droit commercial. No. 
165 bis; Baudry et Wahl. Sociâte, No. 105; 
Huc, XI, No. 46: Guillouard, Sociâte, No. 
91;  Bravard-Veyrieres et  Demangeat, 
Trait€ de droit commercial, |, p. 141; Ly- 
-on-Caen et Renault. Trait de droit com- 
mercial, II, No. 93; Alexandresco, IX. p. 
470). . 

40, O societate este comercială prin 
obiectul ei, când se ocupă exclusiv cu ope- 
raţiuni pe care legea le consideră ca acte 
de comerţ. (Dalloz, Râp., Suppl., Sociât6, 
No. 334). B 

41, Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran care este obiectul societăţii. (Gu- 
illouard, Sociâte, No. 9; Planiol, II, No. 
1959; Alexandresco, IX, p. 472). 

42, Curtea de casaţie are dreptul să 
cerceteze dacă obiectul asifel cum este 
«determinat de instanțele de fond, are ca- 
vacterul civil sau comercial. (Pont, Soci&tâs, 
1, No. 109; Baudry et Wahl, Sociâte, No. 
124; Guillouard, Sociâte, No. 91; Alexan- 
Jresco, IX. p. 479). 

43, O societate al cărei obiect este în 
acelaş timp operaţiune civilă şi 'comer- 
cială, va fi considerată, după o părere, co- - 
mercială, afară dacă operaţiunile comer- 
ciale au de scop să facă posibile opera- 
țiunile. (Baudry et Wahl, Socii€, No. 
106). 

44, După altă părere, pentru a se de- 
termina caracterul societăţii, se va lua în 

45003. — Codul civil adnotat. — LX. — 10 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1491 

consideraţie obiectul ei principal. (Dalloz, 
Râp., Suppl., Sociât6, No. 548; Lyon-Caen 
et Renault. Traite de droit commercial, ÎI 
No. 93; Houpin, Soci6tâs, I, No. 72; A- 
lexandresco, LX, p. 470. nota 1); 

45, Dacă o societate civilă face, ca 
profesiune operaţiuni comerciale, va de- 
veni comercială. (Baudiy et Wabl, So- 
Şiee, No. 106; Houpin, Sociâtâs, I, No. 
75). 

46. Sunt considerate ca societăţi civile 
iar nu. comerciale, societățile care au de 
obiect exclusiv sau principal de a cum- 
păra imobile pentru a le vinde cu bene- 
ficiu, în parte sau în total. (Dalloz. Rep.. 
Sociât6, No. 19;  Suppl., Societe, No. 
358; Pont, Sociâtâs, 1, No. 104 urm.; Lau- 
rent, XXVI, No. 228; Boistel. Precis de 
droit commercial, No. 56, 165 bis; Baudev 
et Wahl, Sociâte, No. 108; Guillouard, 
Sociâtă, No. 108; Lyon-Caen et Renauli, 
Traite€ de droit commercial, II, No. 109; 
Houpin. Sociti6s, Î, No. 73: Alexandresco, 
1X, p- 470; Contra: Bravard Veyritres ei 
Demangeat, Trait6 de droit commercial, 
VI. p. 524 urm.). 

417, Dacă însă obiectul societăţii este 
de a cumpăra case pentru a le dărâmu și 
a vinde materialele ce rezultă, ea va fi 
comercială. (Dalloz,  Rep..  Socicte, No. 
200 urm.: Suppl., Soci6t6. No. 340; Lyon- 
Caen et Renault, Trait€ de droit commer- 
cial, I, No. 111)- 

48. Sunt considerate ca societăţi civile 
iar nu comerciale, societăţile care au de 
obiect de a cumpăra imobile pentru a le 
închiria sau pentru a închiria imobile 
pentru a le subînchiria nemobilate. (Dal- 
loz, Rep., Sociâte, No. 198: Suppl., Societe. 
No. 341: Baudry ei Wahl, Sociâte, No. 
110; Lyon-Caen et Renault, Traite de 
droit commercial, |, No. 110 bis; Alexan- 
dresco, LX. p. 470). 

49, Suni considerate civile societăţile 
formate între mai mulți proprietari culti- 
vatori sau vieri, în scopul de a exploata" 
şi a vinde în comun produsele proprietă- 
tilor lor. (Dalloz, Rep., Soci6te, No. 206: 
Suppl., Societe. No. 545; Baudry et Wahl. 
Soci6te, No. 112, 115; Houpiri, Sociâtâs, 1, 
No. 73), 

50. Societatea care are de scop exploa- 
tarea unei pepiniere este civilă dacă se 
mărgineşte să vândă arbori proveniţi din 
terenul ei. dacă însă cumpără în mod o- 
bicinuit şi arbori din alte părţi, pe care 

îi revinde, ea este comercială. (Dalloz, 
Râp.. Suppl., Sociâte, No. 552). 

5], Societatea devine comercială când 
ea transformă produsele sale în uzinele 
sale, vânzându-le astfel transformate. (Dal- 
loz; Râp., Acte de commerce, No. 101, 162: 

Commercant, No. 45; Suppl.. Acte de com- 
merce, No. 155: Sociâte. No. 551; Pardes- 
sus, Cours de droit commercial, I, No. 35; 
Lyon-Caen et Renault, Traite de_droit - 
commercial. 1. No. 126: Contra: Dalloz. 
Rp, Suppl., Sociâi€, No. 551; Baudry et 
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Wahl, Sociste, No. 93; Guillouard, Sociste, 
No. 95). „ 55 
_52, Sunt considerate ca civile, societă- 

țile pentru arendarea şi exploatarea mo- 
şiilor, (Alexandresco. LX, 470), | 

53. ste civilă societatea care are de 
obiect exploatarea unei mine concesionate, 
fie că exploatarea se face de concesionari, 
fie de alte persoane. (Dalloz, R€p. Acte 
de commerce, No. 278, 279, 285; Mines, No. 
195, 547; Sociâte, No. 232: Suppl., Sociât, - 
No. 547; Laurent, XXVI, No. 226; Baudry 
et Wahl, Soci6t€, No. 114; Lyon-Caen et 
Renault. Traii6 de droit comercial, [, No. 

- 124; Houpin, Sociâies, I, No. 75; Comp: 
Alexandresco, IX, p. 470, 471). , | 

54, Această soluţiune are loc chiar dacă 
societatea ar face operaţiuni comerciale 
în mod accesoriu la obiectul principal. 
(Dalloz. Râp.. Suwppl., Soci6t6, No. 549; 
Laurent, XXVI, No. 226; Baudry et Wabl, 
Sociât6, No. 114; Lyon-Caen et Renault, 
Trait€ de droit commercial, IL, No. 126). 

55, Însă această societate devine comer- 
cială, dacă operaţiunile comerciale trec 
pe primul plan. Astfel ar fi în cazul când 
ar cumpăra în cantități mari produse 
pentru a le revinde cu ale sale, sau când 
ar transforma aceste produse prin între- 
buințarea unui numeros personal şi multe 
mașini încât âr constituit o adevărată în- 
treprindere de manufactură. (Dalloz, Rep., 
Suppl., Sociâte, No, 348; Laurent, XXVI, 

..No.-226; Baudry et Wahl, Sociât€, No. 114; 
Lyon-Caen et Renault, Socicte, [, No. 126). 

56, Pentru ca o societâte de mine să - 
fie comercială este de ajuns dacă în statu- 
tele sale se prevede că are de obiect a 
face operaţiuni comerciale, chiar dacă nu 
le face în mod efectiv. (Baudry et Wabl, 
Sociâte, No. 114). 

57. Este civilă societatea formată nu 
pentru exploatare, ci pentru căutarea u- 
nei mine, în cazul când asociații prevăd 
în actul de constituire că scopul lor este 
de a cere concesiunea şi de a exploata ei 
însăşi mina descoperită, chiar dacă explo- 
rarea S'ar face pe terenul altuia. (Dalloz, 
Rp. Sociâte, No. 254; Laurent, XXVI, 
No. 227: Guillouard, Sociâte, No. 95; Hou- 
pin, Sociâtâs, [, No. 73), 

58. Societatea va fi însă comercială 
dacă şi-a propus să facă explorări pentru 
alte persoane străine cari apoi urmează 
să ceară concesiunea pentru dânsele, (Tro- 
plong, Sociâtă, 1, No. 554: Dalloz, Rep., 
Societ€, No. 254: Laurent, XXVI, No. 227; 
Guillouard, Sociâte, No. 9%; Houpin, So- 
ciâtâs. I, No. 75). 

59, Regulele arătate mai sus cu privire 
la - mine îşi găsese aplicaţia și la cariere. (Dalloz, Rep,, Acte de commerce, No. 289, 290, 291; Socictă, No. 236; 'Alexandresco, IX. p. 470, 471). 

60. Sunt civile, în principiu, societăţile concesionare a dreptului dea exploata ape minerale sau termale. (Dalloz, Râp., Suppi., Societă, No. 544; Baudry et Wahl, Socec” No. 111; Guillouard. Societe, No, 95; Lyon- 
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Caen et Renault, Traite de droit' comer- 
cial, |, No. 124; Houpin, Sociât&, [, No. 
75; Alexandresco. IX, p, 470). 

61. Sunt civile societăţile concesionare 
a distribuirii apei într'un oraș sau a ape- 
lor destinate a alimenta un canal de 
irigație. (Dalloz, Rep.. Suppl., Sociâte, No. 
345). 

02. Sunt civile societăţile constituite 
pentru a construi şi exploata un canal de 
navigaţie. (Baudry et Wabl, Societe, No. 
116; Dron-Caen et Renault. Trait de droit 
commercial. |, No. 124; Houpin, Soeiâtâs, 
I, No. 75; Alexandresco. IX, p. 474), 
63, Societăţile pentru întreprindere de 

construcţiune, după o părere, sunt co- 
merciale. (Dalloz, R€p., Suppl., Sociâte. 
No. 356; Boistel, Precis de droit comercial, 
No. 40). 

64. După a doua părere. aceste socie- 
tăți sunt civile, chiar dacă materialele de 
constructie sunt procurate de ele. (Dalloz, 
Rep.. Acte de commerce. No. 205, 206: So- 
pi No. 227; Comp: Alexandresco, LX, p. 
470). 

65. După a treia părere. aceste socie- 
tăi vor fi civile când materialele de con- 
strucţie sunt procurate de proprietarul te- 
renului pe care sc clădeşie. iar dacă ma- 
terialele sunt procurate de societăţi, ele 
sunt comerciale. (Dalloz, Rep.. Sociâte, 
No. 204: Suppl., Sociât6, No. 357: Bravard- 
Vevriăres et Demangeat, VI, p. 346; Lyon- 
Caen et Renault, Traite de droit com- 
mercial, Î, No, 157). 

66. Societăţile de asigurare terestră cu 
prime fixe sunt comerciale. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Sociât€, No. 562; Alexandresco, [X. 
p. 479). | 

67. Societăţile de asigurare terestre mu- 
tuale, nu sunt. societăţi adevărate, ci sim- ple asociatiuni. (Aubry et Rau. ed. 4a, 
LV. $ 577, text şi nota 5. p. 545; Dalloz, 
Rep., Sociâte, No. 99; Suppl., Sociâi6, No. 
129: Laurent. XXVI. No. 147; Lyon-Caen 
et Renault. Traite de droit commercial. II, 
No.. 54: Comp.: Alexandresco, TX, p. 4698). 

68. Societăţile de asigurare maritimă 
sunt comerciale, fie că sunt cu prime, fie 
că sunt mutuale. -(Dalloz, Rep, Suppl., 
Sociât6, No. 362; Lyon-Caen de Renault, 
Trait€ de droit commercial, I, No. 162; oupin. Socistâs, I, No. 74). 

69. Sunt civile societățile constituite 
pentru redactarea şi publicarea unei o- pere literare sau ştiinţifice, unei reviste pe- 
riodice, ete. (Baudry et Wahl, Sociste, No. 
110; Alexandresco, IX, p. 470). 

70. Tontinele nu sunt adevărate socie- 
tăţi.  (Dalloz, Rep. Societe, No. 224 Suppl.. Soci&&. No. 374: Lyon-Caen et Re- peult II, No. 54, 55; Alexandresco, IX. p. 

„71. Societăţile de credit sunt comer- ciale. (Dalloz, R&p,, Suppl.. Socicte, No. 565; Baudry, et Wahl. Sociât€, No. 12; oupin. Sociciă, 1, No. 74: Alexandresco, IX, p. 472). 
72, Sunt societăți civile asociaţiunile 
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constituite între meseriaşi pentru a lucra 
împreună. şi a împărţi produsele muncei 
lor. (Dalloz, Rep., Societe, No. 212: Suppl. 
Acte de commerce, No. 64 urm.). 

73, Ele vor deveni insă comerciale dacă 
vor cumpăra de mai înainte şi în mari 
„cantităţi materiale destinate a fi confec- 
ționate şi nevândute în scop de speculație. 
(Dalloz, Rep., Acte de commerce, No, 112; 
“Societe, No. 212). 

74, De asemenea, vor fi comerciale dacă 
vor întrebuința un oarecare număr de lu- 
crători şi de a specula asupra muncii lor. 
(Dalloz, Rep. Socict. No. 212; Suppl, 
Acte de commerce, No. 68, 150). 

75, Societăţile constituite în scopul de 
a cumpăra valori, cum ar fi efecte publice 
sau acţiuni, cotate la Bursă, sau creanţe, 
pentru a le revinde, sunt comerciale. (Hou- 
pin, Sociâtes, [, No. 74). 

176. Sunt comerciale societățile consti- 
uite pentru exploatarea brevetelor de in- 
venţiuni. (Houpin, Societe, I, No. 74; Po- 
uillet, Traite thâorique et pratique des bre- 
vets dinvention, No. 321). 

71. Sunt civile societăţile pentru _direc- 
țiunea unor case de educaţie. (Dalloz, 
Rep, Sociâte, No. 209; Laurent, XXVI, 
No, 229; Baudry et Wahl, Socicte, No. 122; 
“Guillouard,  Sociât€, No. 99: Thaller, 
Trait€ de droit commercial, No. 786; Hou- 
pin, Sociât€, TI, No. 75). 
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78, Sunt civile societăţile constituite 
pentru a împrumuta bani pe ipotecă. (A- 
lexandresco, LX, p. 470). - ia 

79, De asemenea, societăţile constituite 
pentru exploatarea unui cabinei de medi- 
cină sau de dentistică, chiar dacă ar vin- 
de, în mod accesor, prafuri de dinţi etc. 
(Baudry et Wahl, Sociât€, No. 109; A- 
lexandresco, LX, p. 470). 

80, Sunt convenabile societăţile de 
transport pe cale ferată, vapoare etc. (Bau- 
dry et Wahl, Sociâi€, No. 107). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Simpla exploatare a moşiei de către 
proprietar, în tovărăşie cu alte. persoane, 
fără nicio preluare de către proprietar 
a unei părţi fixe din venit, constitue o 
asociațiune, în care asociaţii participă în 
mod egal la riscuri și beneficii. In acest 
caz cota impozitului e.de 12%. - 

De aceea instanța de fond pentru a im- 
pune o atare exploatare la 15% conf. art. 
5 din legea contrib, directe, trebue să con- 

state neapărai că proprietarul, osebit de 
cota parte cuvenită fiecărui asociat, preia 
în plus o parte fixă din venit, în acest 
caz legea considerând operaţiunea ca con- 

tract de arendare. (Cas. III, 17 din 2. a- 
nuarie 1925, Pand. Săpt. 21 din 1925).: 

Art. 1492, — Orice societate trebue să aibă de obiect un ce 
„licit şi să fie contractată spre folosul comun al părţilor. 

Fiecare membru al unei societăţi trebue să pună în comun 
sau bani, sau alte lucruri, sau industria sa. (Civ. 5, 948, 962 urm., 
:966, 968, 1008, 1491, 1503 urm., 1513; C. com. 81, 84, 87, 89, 
90 $ 3; Civ. Fr. 1833). 

„—Tezt. fr. Art. 1833. — Toute sociâte doit avoir un objet licite, et âtre 

-contractte pour linterât commun des parties. 
Chaque associ& doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son 

ândustrie. 

INDEX ALFABETIC 

i (la doctrină).3 . 

Anulare 3, 4, 13, 14, 25. 
Aport social 9—42, 15-25. 
Brevet de invențiune 17, 

Lucruri viitoare 21. 
Miză socială 9—12, 15—25. 
Nulitate 3, 4, 13, 14, 23. 
Nume 20, 
Obiect 1 urm. 
Obiect ilicit 1, 3—14, 
Oficiu public 4. 

"Casă de joc 7, 
“Casă de toleranţă 5. 
Contrabandă 6. 
“Credit comercial 23. Publicaţii 19. 
Credit potitic 24, Repetiţiune 10—12. 
Datorii 12. Scop 2, 
Fond de comerț 18—20. Societate 1 urm. 
Funcţionar public 3, Societate leonină 8, 25. . 
Industrie 15, 16. Terţi 13, 14. 
„Joc de noroc 7. Uz 22. 

Doctrină. 

1, Ca ioate celelalte contracte, contrac- 
tul de societate trebueşte_ să „aibă un 0- 

biect licit. (Dalloz, Râp., Socitte, No. 150; 

Suppl., Sociâte, No. 89, 598; Alexandresco, 
IX, p. 464). 

2, Obiectul unei societăți este scopul 
în care se asociază părțile. (Dalloz, Râp.. 
Suppl.. Sociât6, No. 89). ” 

3, Este ilicită şi deci nulă societatea 
constituită între un furnisor şi un func- 
țtionar public, în seopul de a-și împărți 
foloasele rezultate din acte cari consti- 
tuese pentru funcționar exerciţiul func- 
ţiunii sale. (Baudry et Wahl, Sociâte, No. 
74; Guitlouard, Socisi6, No. 53). : 

4, De asemeni, este nulă ca fiind ilicită, 
societatea constituită pentru exploatarea 
unui oficiu: public sau ministerial. (De- 
molombe, XXIV, No. 558: Aubry et Rau. 
ed. 4-a. IV, $ 578, nota 4, p. 550: Dalloz. - 
Rep., Office, No. 357; Sociâte, No. 167: 
Suppl., Office, No. 72; Societe, No. 95; 
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Laurent, XXVI, No. 157 urm.; Baudry et 
Wabhl, Sociât€, No. 68 Guillouard, Socicte, 
No. 45; Lyon-Caen et Renault, IL, No. 2; 

Houpin, Sociâtâs, I, No. 52). . 
5, Societatea care are de obiect exploa- 

tarea unei case de toleranță este ilicită. 
(Baudry et Wahl. Sociât6, No. 66; Alexan- 
dresco. LX, p. 465). , 

6, Este asemenea ilicită o societate me- 
nită a înlesni contrabanda fie în ţară, ie 
în străinătate. (Laurent, XVI, No. 155; 
Huc, XI, No. 12; Alexandresco, LX p. 464 
465). ! 

7, De asemenea, societatea constituită 
pentru a exploata o casă de jocuri de 
noroc. (Baudry et Wahl. Sociâte, No. 66; 
Guillouard, Sociâte. No. 55: Alexandresco, 
IX, p. 45). 

8, Societatea leonină, care este aceea 
în care unul singur dintre asociaţi culege 
toate beneficiile, este viciată în esenţa ei. 
(Dalloz, Râp., Societe, No. 180: Suppl. 
Sociâte, No. 195; Alexandresco, LX, p. 468). 

9, In cazul când obiectul unei societăţi 
este ilicit, asociaţii nu pot să se constrângă 
între ei fie pentru a vărsa miza lor, fie 
pentru a-și executa obligațiunile contrac- 
tuale. (Demanie ct Colmet de Santerrr, 
VII, No. 2 bis, VI; Dalloz, Re€p., Sociât6, 
No. 170; Suppl., Sociâte, No. 101, 401; Bau- 

"dry et Wabl, Soci6t6, No. 100; Guillouard; 
Soci6te, No. 56: Lyon-Caen et Renault, II. 
No. 73; Houpin. Sociâtes, [, No. 34; Pla- 
niol, II, No. 1949; Alexandresco, LX. p 
465). 

10. In acest caz, după o părere, dacă 
mizele au foşti vărsate, ele nu mai pot fi 
repetate. (Troplong, Sociât€, 1, No. 105; 
Comp: Dalloz, Rep, Sociât6. No. 170; 
Suppl,. Socite, No. 98). 

1]. După altă părere, repetițiunea va 
putea să aibă loc. (Pont, Societâs, 1, No. 
55; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 378; nota 
9, p. 551; Laurent, XXVI, No. 165, 166; 
Baudry et Wahl, Sociât€, No. 87; Gu- 
iHlouard, Sociâts, No. 58, 86; Lyon-Caen 
et Renault, II, No. 75; Houpin, Socictâ, 
[, No. 34; Planiol, II, No. 1949; Alexan. 
dresco; IX, p. 465, 466). 

„12. In această părere, dacă există da- 
torii rezuliate din operaţiunile deja făcute, 
se vor putea scade din sumele ce trebuesc 
repetitie, datoriile. (Aubry ei Rau, ed. 
4-a, IV, $ 578, p. 551; Houpin, Sociâtes, 
1, No. 54; Alexandresco, IX, p. 465, 406). 

13. Terţii pot opune asociaţilor nuli- 
tatea societăţii ilicite. (Dalloz, Râp., So- 
ciât€, No. 176; Suppl., Sociâte, No. 102, 
405; Baudry et Wabl, Societe, No. 103: 
Guillouard. Sociâte, No. 60; Lyon-Caen et 
Renault, Traite de droit commercial, II, 
No. 74; Houpin, Sociâtes, I, No, 34: A- 
lexandresco, LX, p.. 465). 

14. Asociaţii pot opune terţilor nuli- 
tatea societăţii ilicite: (Dalloz, Rep., Suppl., 
Societe, No. 405; Laurent, XXVI, No. 169; 
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Baudry et Wabl, Socist6, No. 102; Gu- 
ilouard, Sociste, No. 60; Lyon-Caen et 
Renauli, Trait de droit commercial, II, 
No. 74; Alexandresco, LX, p. 465; Comp: 
Poni, Sociâtâs, I, No. 50). 

15, Poi forma miza socială toate lucru- 
rile, corporale sau incorporale, cari sunt 
succeptibile de proprietate privată şi orice 
muncă a omului. corporală sau inielectu- 
ală. (Dalloz,- R&p.. Socicte, No. 84; Suppl., 
Sociâte, No. 109: Alexandresco, LX, p. 466). 

16, Prin cuvântul „industrie“ întrebuin- 
țat în ari. 1855 c. civ. îr. (1492 c. civ. rom.) 
se înţeleg toate calităţile fizice, intelectu- 
ale sau morale cari pot avea o explica- 
țiune folositoare. (Dalloz, Râp,, Societe. 
No. 88: Alexandresco, IX, p. 466, nota 4, 

17, Pot face obiectul unui aport în so- 
cietate, un brevet de invenliune. (Dalloz, 
Reâp., Societ, No. 84; Guillouard. Soeiste 
No. 65; Houpin. Societe, L. No. 3; A- 
lexandresco. ÎX. p. 467, nota). 

18. De asemenea, un fond de comerţ. 
(Houpin, Soci6tâs, I, No. 56). 

19. De asemenea, un procedeu indu- 
<trial. drevtul de a publica exclusiv o lu- 
crare, o clientelă. (Dalloz. Râp.. Socitt6, 
No. 84). 

20. De asemenea, un nume puate fi a- 
dus ca apori într'o societate. (Baudry et 
Wahl. Sociâte, No, 159 bis: Contra: Dal- 
loz, Rep.. Socittă, No. 89). 

21, De asemenea. lucrurile viitoare. 
(Pont, Sociies, I. No. 61: Dallez, Râp. 
Sociâte, No. 85; Baudry et Wahl, Sociste, 
No. 161: Houpin. Sociâtes, [. No. 36). 

22, De asemenea. folosința sau uzul u- 
nui lucru. (Dalloz. Râp.. Sociâte. No. 8: 
Suppl., Socite. No. 110). 

23, Creditul comercial al unei persoane 
poate forma obiectul unui aport într'o so- 
cietate. (Pont, Sociâtâs, [. No. 65; Dalloz, 
Rep., Sociât6, No. 89: Baudry et Wabl, 
Societe, No." 159; Guillouard, Sociâte, No. 
64; Lyon-Caen et Renauli, Trait6 de droit 
commercial, II, No. 532; Houpin. Sociâtes, 
I. No. 36; Alexandresco. IX, p. 467; Con- 
tra: Aubryv et Rau, ed. 4-a, IV, $ 377, 
nota 2, p. 545; Laurent, XXVI, No. 145). 

24, Creditul politic însă, nu poate face 
obiectul unui aport în societate, (Aubry 
et Rau, ed. 4-a. IV, $ 577, nota 2, p. 545; 
Dalloz, Râp., -Sociâtâ, No. 89: Laurent, 
XĂVI, No. 145; Lyon-Caen et Renault. Il. 
No. 32; Guillouard, Sociâte, No. 64; Hou- 
pin, Sociâtâs, |, No. 36; Alexandresco. IX, 
p. 467). 

25, Contractul este nul ca societate dacă 
unul din asociaţi nu a făcut niciun aport. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 577, text și 
nota 3, p. 545; Dalloz, Râp., Sociât6, No. 
82; Suppl., Socici€, No. 108; Laurent, 
XXVI, No. 141; Baudry et Wahl, Sociâte, 
No. 6; Guillouard, Socicte, No. 6; Lyon- 
Caen et Renault, II, No. 14; Houpin, So- 
ciâtes, IL, No. 56: Alexandresco, LX, p, 466). 
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CAPITOLUL II. 

Despre diversele feluri de societăţi. 

Art. 1498. — Societăţile sunt universale sau particulare. (Civ. 

1494 urm., 1499 urm.; Civ. Fr. 1835). - 

Text. fr. Art. 1835. — Les sociâtâs sont universelles ou particulieres. 

Doctrină. 

1, Societăţile sunt universale sau par- 

ţiculare. (Alexandresco, IX, p. 472). 

Secţiunea 1. — Despre societățile universale. 

Art. 1494. — Societăţile universale pot fi de două feluri: 

Societatea tuturor bunurilor a membrilor ei; şi societatea 

universală a câștigurilor. (Civ. 1495 urm.; Civ. Fr. 1836). 

Text. fr. Art. 1836. — On distingue deux sortes de sociâtes universelles, 

la. socibt& de tous biens presents, et la soeiât6 universelle de gains. 

Doctrină, 

1, In dreptul actual există două specii 

de societăţi universale: societatea tuturor 

bunurilor prezente şi societatea tutu- 

vor câştigurilor. (Alexandresco, IX, paz. 

474). _ 
2, In vieaţa practică aceste două. specii 

de societăţi nu se întâlnesc mai niciodată. 

(Alexandresco, LX, p. 474). 

Axt. 1495. — Societatea tuturor bunurilor prezente este aceea 

prin care membrii ei pun la mijloc toate averile mobile şi imobile 

ce posed, și toate câștigurile ce ar putea rezulta din ele.. 

In contractul societăţii, ei pot cuprinde orice altfel de câ- 

ştiguri, bunurile însă ce vor putea dobândi prin succesiune sau 

donaţiune nu vor intra. (Civ. 821, 965, 968, 1008, 1287 urm.; Civ. 

Fr. 1837). 

Tezi. fr. Art. 1837. — La sociâte de tous biens prâsents est celle par 

laquelle les parties mettent en commun tous les biens meubles et immeubles 

qu'elles possădent aetuellement, et les profits qu'elles pourront en tirer. 

Elles peuvent aussi y comprendre toute autre espăce de gains; mais les 

biens qui pourraient leur avenir par suecession, donation ou legs, n'entrent dans 

cette societ que pour la jonissance: toute stipulation tendant ă y faire entrer 

la propri6t6 de ces biens est prohibee, sauf entre 6poux, et conformement ă ce 

qui est râgl€ ă leur gard. 

Doctrină, 

1. Societatea tuturor bunurilor pre- 

zente este aceea prin care părţile pun în 

comun. toate bunurile, mobile sau imobile 

ce le posedă ca proprietate în momentul 
contractării, precum și toate foloasele sau 
câştigurile ce ar putea rezulta din ele. 
(Alexandresco, LX, p. 474). 

2, Potrivit dispoziţiilor art. 1837 $ 2 c. 

civ. fr. (1495 $ 2 c. civ. rom.) părţile sunt 

libere a prevede prin o clauză specială, că, 
vor intra în societate orice alte câştiguri. 

(Alexandresco, IX. p. 474). 

3, Bunurile ce părţile ar dobândi prin 

succesiune, legate sau donaţiuni nu pot 

face parte din această societate. (Alexan- 

dresco. LX, p. 474), 
4, Orice stipulaţie contrară: după o pă- 

rere anulează însăşi societatea, (Iroplong, 

Soeiâte, |, No. 276; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

IV, $ 379, p. 552; Pont, Sociei6s, No. 1%; 

Laurent, XXVI, No. 254; Baudry et Wabl, 

Sociâts, No. 144; Guillouard, Socist&, No. 

104; Alexandresco, IX, p. 475). 

5, După altă părere, în acest caz, nu- 

mai stipulaţia este nulă iar nu şi societa- 

tea. (Duranton, XVII, No, 350). . 
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6, Deoarece numai bunurile prezente. -lon, IV. No. 869; Pont, Socites, No. 179 
intră în activul societăţii universale pasi-” “urm.; Baudry et Wabi, Sociâte, No. 143; 
vul acestei societăţi va cuprinde. datoriile Guillouard, Sociât6, No. 108; Alexandresco. 
ce aveau asociaţii în momentul contractării. IX, p. 475). 
(Troplong, Sociât6, [, No. 277 urm.; Mour- 

Art. 1496. — Societatea universală a câştigurilor este aceea 
prin care membrii. ei pun la mijloc câștigurile din industria lor, 
ce cu orice titlu ar dobândi în cursul societății. 

Averea mobilă, ce posedă fiecare din asociaţi în momentul 
contractului, intră în societate; mobilele lor însă personale nu intră 
decât pentru folosință numai. (Civ. 472 urm., 517 urm., 1495, 1497, 
1505, 1511; Civ. Fr. 1838). 

Tezi fr. Art. 1838. — La soci6t6 universelle de gains renferme "tout ce 
que les parties acquerront par leur industrie, ă quelque titre que ce soit, pen- 
dant le cours de la sociâte : les meubles que chacun des associ6s possăde au temps du contrat, y sont aussi compris; mais leurs immeubles personnels n'y entrent que pour la jouissance seulement, 

INDEX ALFABETIC 4. Dacă însă asociatul le-a adus în so- (a doctrină). cietate el nu le mai poate retrage. (Pont. Apor social 4 urm, Imobile 6—8, 12, 15. - Socities, I, No. 198; Dalloz, Rep., So- Avere mobilă 5, Industrie 2, cite, No. 309) , trăi —11. , (Ep i aj. = . Castigurile a, 4, „joeirinare 9-11 5, Potrivit dispoziţiilor art. 1858 c. civ. Gheltueli de întreținere 18, Locatiune 4, în. (1496 c. civ. rom.) intră în societatea omoară 2, oterie 2. ă âști i ă - Consimțimânt 9--11. Lucruri viitoare 9—42, generală a câstigurilor, toată SE sa mo Contrabandă 3, 4, Miza socială 1 urm. ulă a asociați or ce ei o posedă în mo- “Cumpărare 1, Mobile 5, 12, 14, 15. mentul contractării. (Bandry et Wahl. So- ao 447, Briasoare 2 cică, No. 145; Alexandresco, IX, p. 475). Dobâzi 17. Rămășag 2, 6. Intră în societatea generală a câști- Donaţiune 9, 12, Repetițiine 4. gurilor, folosința tuturor imobilelor perso- o 2 alar î, a ati 20 iz Educaţie 18, Societate 1 urm. nale „ale asociatilor. (pallaz, Rep. Societe, Familie 18, Societate universală a câș- . > OUPPpI.. Docieie, No. 171; Alexan- Folosinţă 5, 7-11. tigurilor 1 urm, dresco, IX, p: 475), Hazard 2, Vindere-cumpărare 9—11 7, După o părere, numai Tolosința imo- Doctrină ” bilelor personale pe care le, posedă. aso- octrină, ciaţii în momentul contractării, intră în 
Societ : - Aia societatea universală a câştigurilor, (Aubry 1, , Soeietatea universală a câştigurilor et Rau, ed. 4-a IV, $ 579, p. 553; Baudrv țuprinde tot ce asociaţii dobândesc în et Wabhl, Socicte, No. 145) ” Ampul societăţii, prin cumpărare, loca- 8. După altă părere. în i i 

4 t i Te, | . pa ailă părere, în societatea uni- tiune ete. prin exercitarea profesiunii lor,  versală-a câştigurilor va intra şi folosinţa salariile lor sau în general, prin orice imobilelor dobândite de asociaţi în cursul muncă aplicată la un lucru, Chiar dacă societăţii. (Pont, Sociâtes, I, No. 201; Dal- La ar ace parte. din aportul Lor social, loz, Rep. Suppl.. Societe, No. 171: Laurent qaloz, Hep.„ Sociâte, No. 308; Suppl, X VI, No. 358. illouard, ciâte ! Sogiete, No. 11; Alexandresco, IX, p. 475). A No: 258; Guillouard, Sociâtă, No. „Ze, ÎN societatea universală a câştigurilor 9. Asociaţii, după ă intră numai, câștigurile provenind din in- fără consti manti] agree "să i ustria asociaţilor, iar nu şi a obân- ue de bunurile l dă în. dite prin hazard, comori, din loterie joc P ap 0 ve posedă în momen- 
rin , d , ul contractării, însă pot dispune, chiar sau rămăşag. (Pont, Sociâtâs, I, No. 195; cu titlu tuit, fără Pe Sta 

Baudry et Wahl, Socict.. No. 145: Gu. folosi gratuit. iără a rezerva societăţii Ba Wabl, - „145: Gu olosinţa, de bunurile dobândite după con- iouard, Sopi6t6,, No, 110: Houpin, Soci€- tractarea societăţii universale a Câstigu- e 0. î9; Alexandresco, IX, p. 475, rilor. (Duranton, XVII, No. 367), POR , „După a doua părere, asociăţii nu - zeii tea ed pt deputat Tot pl mplu, ce Z . andă, e nu numai de bunurile posedate în mo- mu intră în societatea. generală a câştigu- mentul ării ci şil > dobă 

UL tate a contractării, ci de cel bân- 
rilor. | (Pont, „Soci6t6s, Î, No. 198; iDalloz,  dite în timpul societăţii. (Duvergiee $ No. CP Noeiete, No. 509: Guillouard, So- 110; Pont, Socictâs, 1, No 20). goe să ui Houpin. Sogietes, 1, -No. 79; 11. După a treia” părere, asociaţii pot : ye all; Sociâtă, No. 145). dispune de toate bunurile lor, cu condiţi- 
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unea că înstrăinarea să fie făcută în mod 

util şi fără a prejudicia pe coasociaţii să. 

(Troplong, Sociâte, I, No. 289; Dalloz, Rep. 

Soeiât€, No. 315). | 
12, Nu întră în societatea universală a 

câştigurilor toate bunurile mobile sau î- 

mobile pe care le dobândesc cu titlu gra- 

tuit asociaţii în cursul societății. (Pont, 

Sociâi6s, I, No. 196). . 
13, Părţile contraciante pot cuprinde în 

societatea universală a câştigurilor şi alte 

bunuri afară de cele enumerate în ari. 1838 

e. civ. Îr. (149 c. civ. rom.) sau pot să nu 

cuprindă ioate aceste bunuri. (Baudry ei 

Wah], Sociâte, No. 146). 
14, Societatea universală de câştiguri 

este obligată la toate. datoriile mobiliare 

ale asociaţilor în momentul coniractării, 

deoarece ea cuprinde toate bunurile mobile 

ce le posedă asociaţii în acest moment. 

" (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 379, p. 555: 

Daloz, Râp., Socictă, No. _314; Suppl, 

Sociâis, No. 172: Laurent, XXVI, No, 239; 

Baudry et Wahl, Societe, No. 147; Comp.: 
Alexandreseo, LX, p. 476). 

15, După altă părere, aceste datorii, vor 
fi plătite de societate şi de asociat propor- 
lional cu valoarea comparată a mobilelor 
și imobilelor pe care le posedă asociatul 
în momentul contraciării societății univer- 

sale a câştigurilor. (Pont, Socittes, [, No. 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1497-—1498 

206; Guillouard, Socictă, No. 111; Comp.: 
Alexandresco. LX, p. 476). 

16, Societatea va fi obligată să plătească 

datoriile contractate, în cursul ei, în în- 

teresul afacerilor sociale. (Pont, Sociât6s, Î, 

No. 208; Dalloz, Rep., Sociât6, No. 515; 

Laurent, XXVI, No. 239; Baudry et Wabl, 

Sociât, No. 147; Guillouard, Societe, No. 

1412: Alexandresco, LĂ, p. 476). 
17, Societatea va plăti, ca uzufruciuară 

a părţii de bunuri a căror proprietate e 

rezervată asociaților, dobânzile porțiunii 

datoriilor. şi dobânzile considerate ca sar- 

cina fructelor. (Pont, Societs, |, No. 207; 

Dalloz, R6p., Sociâte, No, 515; Laurent, 

XXVI, No, 259: Guillouard, Socist&, No. 

112; Alexandresco. IX, p. 476; Contra: 

Baudry et Wahl, Socit6, No- 147), 

18, Societatea universală a câştigurilor 

va fi obligată să plătească cbeltuelele de 

întreţinere şi educaţie ale asociaţilor şi 

familiei lor, însă ei vor trebui să uzeze de 

această cu moderaţiune. (Dalloz, Rep. So- 

cite, No. 516; Contra: Pont, Socictes, I, 

No. 209: Baudry et Wahl, Sociât6. No. 147; 

Houpin, Sociâtes, 1, No. 79). 

19, Societatea nu este obligată să plă- 

tească dota copiilor asociaţilor. (Pont, Şo- 

ciâtes, I, No. 209: Dalloz: Rep, Socist€, 

No. 317; Baudry et Wahi, Sociât€, No. 147; 

Houpin, Socistâs, L, No. 79). 

Art. 1491. — Făcându-se un simplu contract de societate uni- 

versală, fără nicio altă declaraţiune, atunci se înţelege că s'a 

format numai o societate universală de câştiguri. (Civ. 1496; Civ. 

Fr. 1839). 

Tezt. fr. Art. 1839. — La simple convention de sociât6 universelle, faite 

sans autre explication, n'emporte que la socicte universelle de gains. 

Doctrină, 

1, Interpretarea  yoinţei părţilor cu- 
prinsă în art. 1839 c. civ. îr. (1497 c. civ, 
rom.) este bazată pe principiul ca orice 
convenţiune de înstrăinare trebueşie in- 

terpretată în mod restrictiv. (Pont, Soci€t6s, 

1, No. 241; Dalloz, Rep., Socict6, No. 278; 
Laurent, XXVI, No. 240; Baudry ei Wahl, 

Sociâte, No. 148; Gaillouard, Sociât&, No. 

1415;' Alexandresco, IX, p. 476). 

Art, 1498. — Contractul de societate universală se poate face 

numai între persoanele capabile de a da sau a primi una dela 

alta, şi care au facultatea de a se avantaja reciproc în prejudiciul 

altor persoane 1). (Civ. 808 urm,, 
Fr. 1840). | 

812, 841 urm., 939 urm; Civ. 

| Teat. fr.. Art. 1840. — Nulle sociât6 universelle ne peut avoir lien 

qu'entre personnes respectivement capables de se donner ou de recevoir lune 

de Lautre, et auxquelles il n'est point dâfendu de savantager au prâjudice 

d'autres personnes. 

  

1) In textul fiancez se zice: „și cari nu sunt oprite de a se avantaja în paguba altor persoane - 
| în joc de: „și cari an facultatea de a se acantăja„.“ cum este în textul român. 

— 151



Art. 1499-1500 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1840 c. civ. 
îr. (1498 ce. civ. rom.) o societate universală 
nu poate fi contractată între persoanele 
care nu-şi pot dărui şi primi una alteia. 
(Dalloz, Rep., Sociât6, No. 280; Suppl., So- 
ci6te, No. 8; Alexandresco, LX, p. 476). 

2. Pentru ca dispoziţiile art. 1840 c. civ. 
fr. (1498 c. civ, rom.) să-şi găsească apli- 
cațiunea, nu este necesar ca să existe în- 
capacitate reciprocă de a dărui, ci este dea- 
juns dacă mumai una dintre persoane să 
nu poate dărui celeilalte. (Pont, Socistâs, 1, 
No. 218; Baudry et Wahl, Societe, No. 127; 
Guillouard, Socictă, No. 37; Houpin, So- 
cietes, I, No, 77: Alexandresco, IX, p. 476, 
nota 2), ” 

3. Astfel, un minor devenit major vu 
poate constitui o societate universală cu 
fostul său tutor, până când nu au fost 
date şi aprobate socotelele tutelei. (Dalloz, 
Rep., Socici€, No. 280: Baudry et Wabl, 
Șociete, No. 127; Guillouard, Sociâte. No. 
37). - 

4, Nulitatea unei societăţi universale se 
întinde la toţi acei cari sunt considerați 
persoane interpuse. (Dalloz, Rep... Sociâte, 
No. 281; Suppl., Societe, No. 86; Baudry et Wabl, Sociâi€, No, 127; Guillouard, So- 
ci6t6, No. 127; Houpin, Sociâtes, I, No. 77), 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civil 

5, Nulitatea unei societăţi universale 
constituite în disprețul dispoziţiilor art. 
1840 ce. civ. în. (149% c,. eiv. Tom.) nu 
poate fi cerută decât de acei în profitul 
cărora a fost prevăzută prohibiția. (Dal- 
loz, Rep., Sociâte, No. 285). 

6, Societatea universală între persoane 
a căror facultate de a dispune cu titlu gratuit este limitată prin existență de Moş 
tenitori rezervatari, este după o părere, 
susceptibilă numai de reducţiune. (Tro- 
plong, Sociâte, I, No. 305: Aubry et Rau. 
ed. 4-a, IV, $ 397, nota 7, p. 553; Pont, 
Socitâs, I, No. 224; Dalloz, Rep., Scocict, 
No, 282; Suppl., Socicte, No. 8; Baudry 
et Wahl, Sociâte, No. 129; Gouillouard, So. 
cite, No. 59, 114: Houpin, Sociâtes, |. No. 
77; Alexandresco,+LX, p. 477). 

7. După altă părere. societatea unirer- 
sală în acest caz este nulă. (Duvergier, V,. 
No. 119; Laurent, XXVI, No. 242), 

8, Societatea universală este revocată de 
plin drepi prin naşterea unui copil legi- 
tim a unuia din asociaţi. (Pont, Socicies 
I, No. 221; Dalloz, Rep. Sociâte, No. 284; 
Suppl., Sociât€, No. 86: Guillouard, So- 
ci6te, No. 38; Lyon-Caen et Renault, Tra- 
it€ de droit commercial, II, No. 78 bis; 
Houpin, Sociâtes, I, No. 77: Contra: Bau. 
dry et Wabl. Sociâte, No. 135), 

Secţiunea II. — Despre societatea particulară. 

Art. 1499. — Societatea particulară este aceea ce are de obiect oarecari 
(Civ. 962 urm., 

Tezi. fr. Art. 1841. — La sociât& 

lucruri determinate, sau uzul lor, ori fructele lor. 
1493, 1500; C. com. 77 urm.; Civ. Fr. 1841). 

particulidre est celle qui ne s'applique qwă certaines choses d6termintes, ou î, leur usage, ou aux fruits ă en percevoir. 

Doctrină, 

1, Este o societate particulară, societatea 
în care aportul fiecărui asociaț a fost de- terminat, chiar dacă în act sar fi prevăzut 
că ea are de scop, comerţul, fără a i se 
fi arătat, în mod pârticular, obiectul. (Pont. Societes, I, No. 229). 

Art. 1500. — Asemenea, societate 

2. Dacă doi fraţi convin de a păstra 
indivize succesiunile părinţilor lor, împăr- 
țindu-şi, beneficiile şi pierderile, această convențiune constitue o societate particu- 
lară, care poate fi contractată pe un ter- 
men chiar mai mare de cinci ani. (Dal- loz, R€p., Soci6te, No. 319). 

particulară este și aceea formată prin un contract, prin care mai multe persoane se alcătuesc, sau pentru o întreprindere determinată, sau pentru exerciţiul unei meserii sau a unor profesiuni. (Civ. 
Fr. 1842). 

Tezt. fn. Art. 1842. — Le contrat 

1499; C. com. 77 urm.; Civ. 

par lequel plusieurs personnes s'as- soeient, soit pour une entreprise dâsigne, soit pour Pexereice de quslque mtier ou profession, est aussi une soeiât6 particuliăre. 
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Doctiină, 

1]. Societăţile comerciale aparţin speciei 
de societăţi particulare prevăzute de art. 
1842 c. civ. fr. (1500 e. civ. rom.). (Gu- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1501—1503 

illouard, Sociât&, No. 
Sociâtes, I, No. 80). 

2. O societate se poate constitui pentru 
a exercita nu numai un anumit comerț. 

ci comerțul în general. (Baudry et Wabhi, 
Societe, No. 149). 

115, 116; Houpin, 

CAPITOLUL III. 

Despre obligaţiunile asociaţilor între ei înşişi şi în privinţa altora. 

Secţiunea 1. — Despre îndatoririle asociaţilor între ei înşişi. 

Art. 1501. — Societatea începe în momentul facerii con- 

tractului, dacă nu se stipulează un alt timp. (Civ. 969; Pr. Civ. 

58, 62, 63, 65; C. com. 89 $ 6,90 $Ş11, 191—194; Civ. Fr. 1843). 

Tezi. fr. Art. 1843. — La sociste commence ă Vinstant mâme du contrat, 

sil ne designe une avtre 6poque. 

Doctrină, 

1, Părţile contractante pot stipula ca 
existenţa viitoare a contractului de socie- 
tate să depindă de > condiţiune suspensivă 

sau rezolntorie. (Pont, Socictâs, I, No. 244; 

Dalloz, Râp. Socists, No. 522; Houpin, 

Art. 1502. — Dacă nu sa 

Sociâtâs, I, No. 81; Alexandresco. LX, p. 

2, Societatea în nume colectiv, civilă 
sau comercială, este constituită din mo- 
mentul semnării contractului, indifereni de 
data când urmează să înceapă operaţiunile 
sale. (Lyon-Caen et Renault, Trait6 de 
droit commercial, II, No. 192). 

stipulat nimic în privința duratei 

societăţii, atunci ea se prezumă contractată pentru toată viața 

asociaţilor, cu singura mărginire cuprinsă în articolul 1527. 

Dacă însă ea are de obiect o afacere ce nu dură decât un 

timp determinat, atunci se prezumă contractată pentru tot timpul 

cât va ţinea acea afacere. (Civ. 728, 1523 urm., 1527; Civ. Fr. 

1844). i 

Tezt. fi. Art. 1844. — Sil n'y a pas de convention sur la dure de la 
sociât&, elle est censte contratâe pour toute la vie des associes, sous la modi- 

fication portte en article 1869; on, siil sagit d'une affaire dont la dure soit 

limite, pour tout le temps que doit durer cette affaire. 

Doctrină, plong. Sociâtâ, II, No. 852; Dalloz, Râp. 

_1, Regula prevăzută de art, 1844 c. civ. 

nea chiar societăţilor comerciale. ro- 

Sociâte, No. 641; Suppl., Socist6, No. 418; 
Bravard-Veyritres et Demangeat, Trait 
de droit commercial, IL, p. 404). fr. (1502 c. civ. rom.) îşi. găseşte aplicațiu- 

( 

___ Art. 1508. — Fiecare asociat, în privința societăţii, se con- 
sideră ca un debitor de tot ceea ce a promisde a pune în comun. 

„Dacă s'a promis un obiect determinat de care societatea s'a 
evins, asociatul, ce l-a pus în comun e răspunzător către societate 
în felul precum vânzătorul este către cumpărător. (Civ. 971, 972, 
1074-1078, 1316 urm., 1329, 1336 urm., 1426 urm., 1492, 1504, 
1509, 1525; C. Com. 81 urm., 89, 90, 191-194; Civ. Fr. 1845). 

Tezt,. fr. Art. 1845. — Chaque assoei est d6biteur envers la sociât6, de 
tout ce qu'il a promis d'y apporter. 
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Lorsque cet apport consiste en un corps certain, et que la sociâte en est -. 
. A . » €vinece, Lassoci€ en est garant envers la sociâte, de la mâme manitre qu'un 

vendeur Vest envers son acheteur. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină). 

Miză socială 1 urm. 
Nume comercial 5, 
Prezumpţiune 4, 5. 
Proprietate 1-—4, 9—11. 
Rezoluţiune, a se vedea 

cuvântui: „Dizolvare“. 
Riscuri 11, 13, 
Societate 1 urm. 
Societate comercială 37, 
Societate universală 45. 
Titluri la ordine 34. 
Tradiţie 10, 11, 31. 

“Franscriere 29, 30, 
" Uzufruci 6, 30. 
Vicii redhibitorii 24, 
Vindere-cumpărare 9—13, 

21, 24—26, 

Andosare 34, 
Aport social 1 urm. 
Apreciere suverană 3, 8. 
Bani 28 
Brevet de _invenţiune 23. 
Cesiune 32, 33. 
Creanţe. 22, 32, 33, 
Daune-interese 17.—19, 21. 
Dizolvare 17—19, 26, 35, 36. 
Evicţiune 14-—24. 
Folosinţă 1—3, 5—8, 36. 
Fructe 27, - 
Garanţie 14—24. 
Imobil 3, 4, 29, 30. 
Industrie 1, 2. 
Lucruri eerte şi determi- 

minate 10, 412—14, 25, 26. 
Luceuri nedeterminate 11, 

16.   
Doctrină, 

]. Aportul asociaţilor poate consta, fie 
din proprietatea sau folosinţa unui lucru: 
fie. din industria asociaţilor. (Dalloz, Râp. 
Sociât6,- No. 328; Alexandresco, LX, p. 481). 

2, In cazul când aportul constă din pro- 
prietatea sau folosința unui lucru, obliga- 
ţia asociatului este de a da iar în cazul 
când aportul constă din industria sa, o- 
bligaţia este de a face, (Dalloz. Rep., So- 
ciâte, No. 528: Alexandresco, LX, p. 481). 

3. În cazul când aportul. în societate 
constă dintrun imobil fără nicio expli- 
cație formală. după o părere, tribunalul 
va aprecia în mod suveran, după împre- 
jurări, dacă aportul este în plină proprie- 
tate sau numai în folosinţă. (Pont, So- 
ciâtes,_ 1, No. 65; Guilouard, Soci6t6, No. 
187; Lyon-Caen et Renault, Trait€, II], 
No. 28; Houpin, Sociâtes, I, No. 56). 

4, 'După altă părere, în acest caz, va 
exista prezumpțiunea că aportul a tost 
făcut în plină proprietate, (Duranton, XVII, 
No. 408; Pardesus, Cours de aroit commer- cial, IV, No. 990; Dalloz, Rep., Sociât6, No. 570; Suppl., Sociâte, No. 117; Baudry et Wabhl, Societe, No. 163). 

+ In cazul când un asociat a adus ca aport în societate numele său comercial, 
se presupune că a fost adusă numai folo- sința numelui. (Baudry et Wabhl], Sociât6, 
No. 163). 

6, In cazul când aportul a fost făcut 
al iolosinţei unui lucru fără nicio expli- 
cație. după o părere, acest aport va fi 
de uzufruci, deci se va conferi societăţii 
un drept real. (Duvergier, V, No. 168; Tro- 
plong, Sociât, II, No. 538). 

7. După altă părere, dreptul societăţii 
Ya fi un drept personal analog cu cel al 
locatarului. ( uranton, XVII, No. 393). 

8. După a treia părere, în acest caz, tri- 
bunalele vor aprecia în mod suveran, care este natura aportului. (Dalloz, Rep., Suppl,, Socicte, No. 117; Laurent, XXVI, No. 248; 

Guillouard, Socicte, No. 188; Lyon-Caen ei 
Renault, Trait€ de droit commercial, II, No. 
28). 

9. Obligaţia asociătului care aduce ca 
apori în societate un lucru, are mare ana- 
logie cu acea a vânzătorului şi regulile ce 
urmează să se aplice sunt aproape ace- 
leaşi. (Dalloz, Rep., Sociâte, No. 330). 

10. In cazul când aportul constă din- 
irun obiect cert şi determinat care este pro- 

„prietatea asociaţilor, promisiunea acestui 
obiect are efectul de a transfera imediat 
proprietatea contra societăţii, în raportu- 
rile asociaţilor între ei, fără să fie nece- 
sară tradiţia lui, (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 384, nota 5, p. 568; Pont, Socistss, 
I, No. 256, 377: 'Dalloz, Rep., Socictă, No. 
351: Suppl., Socisâte, No. 1i4; Guillduard, 
Sociâte, No. 155, 176, 184; Houpin, Socictâs, 
I, No. 4; Alexandresco, IX, p. 481: Comp: 
Baudrv et Wahl. Soci6tâ. No. 164), 

1]. In cazul când aportul constă în lu- 
cruri nedeterininate, cum ar fi de exemplu, 
o sumă de bani sau o anumită cantitate 
de grâne, produse sau animale. fără « 
spune care anume, proprietatea lor se va 
transmite numai prin tradiție sau deter- 
minare. după care numai pierde: pri- 
veşte pe societate. (Pont, Sociâtes, I, No, 
405 urm,; Dalloz, Rep, Sociâte, îvo. 350, 
557; Laurent. XXVI. No. 469: Guulluard, 
Sociâi€, No. 154, 18; Houpin. Sociciâs, |, 
No. 51; Alexandresco, IX. p. 481). 

12, Io cazul când aportul constă din- 
trun obiect cert, ca şi vânzătorul, asocia- 
tul este obligat să predea lucrul societății, 
conservându-l până la predare. (Dalloz, 
Râp., Sociâte, No. 535; Pont, Sociâtâs, 1, 
I, No. 261; Laurent, XXVI, No. 246). 

13, Pierderea lucrului până la predare 
dintr'un caz fortuit sau de forță majoră, 
va fi suportată de societate sau asociat 
după distincțiunile dela materia vânzării. 
(Dalloz, R&p.. Sociâte, No. 553; Alexan- 
dresco, LĂ, p. 482). 

14. Potrivit dispoziţiilor art. 1845 $ 2 
€, civ. fr. (1505 $2 e. civ. rom.) asociatul 
al cărui aport constă întrun corp ceri este 
obligai la garanţie către societate, (Dal- 
loz, Rep. Sociste, No. 5M; Suppl., Sociste, 
No. 112; Alexandresco, IX, p. 482). 

15. Când societatea este universală, a- 
sociatul nu este obligat la garanţie deoarece 
el se obligă să aducă ca aport nu un CoOIp 
cert, ci tot patrimoniul său său o uni- 
versalitate de bunuri. (Aubry et Rau, ed 
4-a, IV, $ 580, p. 555; Pont, Socist& | No. 266; Dalloz, R&p. Sociâtă, No. 34; Suppl., Sociâtă, No. 112; Laurent, XXYVI, 
No. 247; Baudry et Wahl, Socicte, No. 182; * Guillouard, Societe, No. 179). 

16. Chiar dacă aportul constă într'un lucru nedeterminat, asociatul va fi obligat 
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la garanţie, dacă evicţiunea ar fi avut loe 

după realizarea aportului, cu toate că art. 

1845 c. eiv. fr. (1503 c. civ. rom.) vorbește 

numai. de evicţiunea aportului care constă 

întrun lucru determinat. '(Dalloz, Rep. 
Sociâtă, No. 343). - - a 

17, Evicţiunea totală a lucrului adus ca 
aport de unul dintre asociaţi, după o pă- 
rere, va aduce de plin drept disolvarea 
societăţii, cu daune-interese dacă este „a- 
zul.. (Baudry et Wahl,, Societe, No. 185, 
455). i 

18. După a doua părere, în acest caz 
ceilaiţi asociaţi vor avea facultatea să 

ceară sau rezoluţia contractului de socie- 

tate cu daune-interese sau menţinerea so- 

cietăţii cu daune-interese. (Pont, Soci6t6s, 
1, No. 269, 270). | 

19, După a treia părere, în caz de evic- 

țiune totală sau parțială a aportului adus 

în societate, dacă prin această evicțiune de- 

vine imposibilă funcţionarea societăţii, ea 

va fi disolvată, cu daune-interese dacă însă 

funcţionarea ei mai departe este posibilă, a- 

sociaţii vor putea cere condamnarea aso- 

ciatului, care a adus aportul evins, la plată 
de daune-interese pentru paguba, cauzată 

prin evicțiune. (Dalloz, Rep. Sociste, No. 
544; Suppl., Socict6, No. 112; Huc, X, No. 

64; CGuillouard. Sociât, No. 180; Lyon- 

Caen et Renault, Trait€ de droit commer- 

cial. Il. No. 17; Houpin, Sociâtes, IL, No. 59). 
20. Pentru ca asociatul să fie descărcat 

de obligaţia de garanţie, poate oferi socie- 

tăţii, obiecte identice cu cele evinse. (Pont, 

Sociâtes, [. No. 271: Dalloz, Râp., Sociâte, 

No. 347; Huc, X. No. 64; Baudry ei Wabhl, 

Societe, No. 185; Guillouard, Soci6ts, No. 
180). . 

2], Daunele-intezrese în caz de evicţiune 
vor fi calculate după aceleaşi regule ca 
Ia vânzare. (Pont, Socistes, I, No. 270; Dal- 
loz, Rep. Socist€, No. 346; Lyon-Caen et 
Renault, Trait€, II, No. 18; Houpin, So- 
ciâtes, IL, No. 59). | 

22, Garanţia asociatului care a adus ca: 

aport o creanţă este fixată în limitele pre- 
văzute de ari. 1695 urm. c€. civ. fr. (1397 
urm. ce. civ. rom.). (Baudry. et Wabhl, So- 
ciâte, No. 186: Lyvon-Caen et Renault, 
Iraite TI, No. 20; Houpin, Sociâtes, Î, No. 
46). . 

23. Asociatul care aduce ca aport un 
brevet de invenţiune este obligat la garan- 
ție pentru realitatea şi validitatea brevetu- 
lui însă nu garantează bunătatea procedeu- 
lui. (Baudry et Wahl, Sociâte, No. 189 bis; 
Comp.:. Alexandresco, LX, p. 492, nota). 

24. Ca şi vânzătorul, asociatul este o- 
hligat la garanţie pentru vicii redhibitorii. 
(Pont, Sociâtes, I. No. 275; Dailoz. Râp., 
Sociâtâ, No. 548;. Baudry et Wahl,. Socicte, 
No: 184; Guillouard, Sociâte, No. 182; Hou- 
pin; Sociâtes, I, No. 40). - . i Mă 

25. După o părere, dispoziţiile art. 1619 
c..civ. În. (1329 c. civ. rom.) dela vânzare, 
se-ior aplica şi la societate. (Duranton, 
XVII. No. 395; Troplong, Socisi€, II, No. 
534: Pont, Sociâi6s, I, No. 265: Dalloz. Rep., 

—1 
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Sociâte, No, 540; Baudry et Wahl, Sociâte, 
No. 186). . | 

26, După altă părere, dispoziţiile : ace- 
siui articol nu-şi găsesc  aplicaţiunea la 
societate, ci tribunalele vor aprecia în mod 
suveran dacă este cazul să se resolve so- 
cietatea sau să se plătească diferenţa fie 
societăţii, fie asociatului. (Laureni, XXVI, 
No. 246; Guillouard, Socit6, No. 181; Ly- 
on-Caen et Renault, Traite, II, No. 17; 
Houpin, Sociâtâs, IL, No. 41). 

27, Societatea. va avea dreptul la fruc- 
tele lucrului adus ca aport, cu începere 
din ziua contractului. (Pont, Sociâtâs, |, 
No.. 263; 'Dalloz, Râp., Sociât, No. 332; 
Suppl., Socigte, No. 115; Baudry et Wabl, 
Sociât6, No. 177; Guillouard, Soci&t6, No. 
183). 

28, In cazul când aportul constă în 
bani, asociatul este obligat a plăti suma 
la data fixată. (Guillouard, Socicte, No. 
191). 

29, In cazul când aportul unui asociat 
constă întrun imobil, pentru ca transmi- 
temea către o societate să fie opozabilă ter- 
ților, trebueşte transcrisă. (Aubry et Rau; 
ed, 4-a, II. $ 209, text şi nota 20, p. 231; 
IV, $ 378, nota 10, p. 551; Pont, Socictâs, 
I. No. 258; Dalloz, Râp. Socistâ, No, 110, 
551; Suppl., Sociât6, No. 114; Baudry et 
Wabl, Socrâtâ, No. 173; Guillouard, Vente, 
II, No. 795; Socist6, No. 177; Lyon-Caen, 
ei : Renault, Trait€, IL, No. 21; Houpin, 
Suciâtâs, 1, No. 41; Alexandresco, LX, p. 
481). 

30. De asemenea va trebui transcris a- 
ortul unui uzufruct imobilar. (Baudry et 
ah], Sociâte, No. 174; Lyon-Caen et Re- 

nault, Traite€, II, No. 26; Houpin, Sociâtes, 
I, No. 52; Alexandresco, IX, p. 484). 

31, In cazul când aportul unui asociat 
constă din lucruri mobile, faţă de terţi, 
aportul nu este perfecti decât prin tradiţia 
lucrului căire societate, (Pont, Socistes, I, 
No, 257; Laurent, XXVI, No. 245; Baudry 
et Wahl, Sociât€, No. 172). : 

32, În caziil când aportul constă din o 
creanță, după o părere, vor trebui să se 
îndeplinească formalităţile prevăzute. de 
art. 1690 c. civ. fr. (1395 c. civ. rom.) pen- 
tru ca transmiterea să fie opozabilă ter- 
ților. (Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 3%, 
nota 11, p. 551; Pont, Sociâtes, 1, No.,259; 
Dalloz, R6p. Suppl., Societe, No. 114;- 
Huc, Cession, IL, No. 282; Baudry et Wahl, 
Sociâtă, No. 175; Lyon-Caen et Renault, 
Trait€, II, No. 21; Houpin, Socistâs, [, No. 

"46; Alexandresco, IX, p. 481). 
33..După altă părere, în acest caz, trans- 

miterea . creanţei chiar faţă de terţi este 
independentă. de îndeplinirea - formalități- 
lor prevăzute de art. 1690 e. civ. fr. (159% 
c. civ, rom). (Laurent, XXVI, No. 245; 
Guillouard, Sociât, No. 178). 

34,. In cazul când aportul constă din ti- 
tluri la ordine, transmiterea aportului faţă 
de terți se face numai din momentul an- 
dosării. (Dalloz, Rep., Suppl., Societe, No. 
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; n- , Traite, II, No. tate numai folosinţa lucrului, el îl va re- 
2 Iyon-Caen et Renault, Ti | lua. la disolvarea societăţii. (Dalloz. Rep. 
_35, La disolvarea societăţii, asociatul  Sociât6, No. 352). , 
nu poate lua în natură aportul adus de- 37. Dispoziţiile art. 1845 urm. c. civ. î. 
oarece el a devenit proprietate indiviză. (1505 urm. c. Civ. rom.) își găsesc aplica- 
(Dalloz,. Rep., Sociâtâ, No. 351; Suppl., 90- țiunea şi societăților comerciale. (Dalloz. 
ciât€, No. 116; Baudry et Wabl. Soci€i€,  Rep.. Suppl.. Socicte, No. 369; Houpin, So- 
No. 166). , ciâLes, |, No. 179). 

36. Dacă însă asociatul a adus în socie- 

Art. 1504. — Asociatul care era dator a pune în comun o 
sumă de bani, şi care n'a făcut-o, de drept şi fără nicio cerere, 
rămâne debitor de dobânda acestei sume, din ziua în care trebuia 

„să o plătească, fără a îi scutit şi de plata de daune-interese, 
dacă s'ar cuveni. 

Asemenea se va urma şi în privința acelor sume ce ar fi 
luat din casa societăţii, a căror dobândă va începe a se socoti 
din ziua luării lor, pentru un folos al său particular. (Civ. 1019, 
1081, 1084, 1088, 1492; C. com. 43, 81, 84, 110; Civ. Fr. 1846; 
Civ. Ital. 1710).. | 

Teai. fr. Art. 1846, — L'assoei6 qui devait apporter une somme dans la 
sociât6, et qui ne la point fait, devient, de plein droit et sans demande, debiteur 
des intârâts de cette somme, ă compter du jour ot elle devait &tre payce. 

Il en est de mâme ă V'&gard des sommes qu'il a prises dans la caisse soeiale, 
ă compter du jour ot il les en a tirâes pour son profit partieulier. 

Le tout sans prejudice d6 plus amples dommages-interâts, sil y a lieu. 
Teat. Ital. Art. 1710. — ÎI socio che doveva conferire alla societi una 

somma e non lha conferita, & di diritto debitore degli interessi di tale somma dal 
giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento, salvo îl risareimento dei danni. 

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse presse dalla cassa so- 
ciale, gli interessi delle quali deeorrono dal giorno che le ha ritirate per sto 
particolare vantaggio. 

INDEX ALFABETIC drept din ziua fixată pentru plată şi că (la doctrină), se vor putea acorda de tribunale daune- Administrator 11, 15, 16. | Intrebuiaţare 11. imteresc. (Dalloz, Râp., Sociâte, No. 338; Aport social 2—6, 20. Lichidare 12, Suppl., Sociâte, No. 121; Lyon-Caen et Apreciere suverană 6. Miză socială 2—6, 20, 4 " Asociaţie în participaţie Prejudiciu 2, 5, 68,14, 20. Renault, Trait€, IL. No. 50; „Alexandresco. p20;22. Brescripție 4, TX. p. 482). ani 2 urm, rofit 7, 14, pari i (il 846 IV Codul italian 1. Retragere de bani 7—10, Supa ivit dispozitiilor ai CI. Daune-interese 2, 5, 6, 13, 12—14, 21, . C. CiY. PF m.) asocialu _căre era pân 20. 12 Societate 1 Pa dator a aduce în societate o sumă de bani. izolvare 12, ocietate comercială 49. i » ăcut. | Dobânzi 2—5, 7, 8, 11—13, Societate particulară 17. fără ră ci 3 făcu 70, ere dator de drept ŞI 15, 16, 20—22, Societate universală 18, Pluie? . e sa plătească societății 0 Gerant 11, 45, 16. „| Somaţie 20—22. bânzi din ziua când trebuia s-o plătească. Imprumut 15, 16, 22. fără să fie nevoie ca societatea să dove. | „u dească vreun prejudiciu (Daloz. Rep. Doctrină, Sociâte, No. 559: Suppl.. Sociâtă, No. 21; | , „„_* Laurent, XXVI. No. 24; Guillouard, So- 1, Textul art. 1504 c. civ. rom. sa în- ciâtă, No. 192: Houpin. Socitâs, [. No. 53). depărtat întrucâtva de textul art. 1846 c. 4, Dobânzile datorite societăţii de aso- civ. fr. corespunzător, reproducând redac- ciat' «e prescriu prin trecere de cinci aai. ţia art. 1710 c. civ. italian. (Alexandresco, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 580, text şi LX, p. 481, nota 1). | nota Î. p. 554 Dalloz, Rep. Suppl. So- 2, În cazul când aporiul unui asociat  cict6, No. 124: Guillouard, Societe, No. constă în o sumă de bani, art. 1846 c. civ. 193). i ” în. (1504 e. civ. rom.) aduce două excep- 5, Pe lân țiuni la dreptul comun. prevăzând că do- tuj bânzile de întârziere vor curge de plin 

gă dobânzile moratorii, asocia- 
ui câre nu a vărsat suma datorită socie- tății. mai poate fi condamnat şi la dau- 
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Codul civil 

ne-interese dacă societatea a încercat 0 pa- 

gubă din întârziere. (Dalloz. Rep.. Societe, 

No. 358; Suppl., Sociât€, No, 125; Baudry 

et Wahl, Sociât6, No. 19%; Guillouard, So- 

ciete, No. 201). | 

6, Daunele vor îi fixate de tribunal, de 

cele mai multe ori: luându-se în conside- 

raţie întrebuinţarea probabilă pe, care ar 

fi făcut-o societatea a capitalurilor sale. 

(Dalloz, Râp., Sociste, No, 558, 339; Lau- 

rent, XXVI, No. 249; Guillouard. Societe: 

No. 191; Lyon-Caen et Renault, Trait€, JI, 

No. 30). 
7, Asociatul va datori dobânzile de plin 

drept. chiar dacă nu a profitat de sumele 

ce le-a luat asupra -lui din casa societăţii. 

(Baudry et Wabhl. Socicte, No. 192; Hou- 

pin, Sociât6, ÎI, No. 87). 

8, De asemenea, el va datori dobânzi la 

sumele luate din casa societății chiar dacă 

societatea nu a încercat niciun prejudiciu. 

Laurent, XXVI, No. 256; Baudry et Wahl, 

ociât&, No. 1%; Guillovard, Sociâtâ, No. 

199: Houpin. Sociâtes, Î, No. 87; Alexan- 

dAresco, LX, p. 485). 

9. Se va considera că asociaţii au retras 

din „casa socială orice sume de bani ce 

le-au primit pentru societate şi nu le-au 

vărsat, deşi trebuiau să o facă. (Pont, So- 

cites. I, No. 520; Dalloz. Rep. Sociât6, No. 

551; Laurent, XXVI, No. 256; Baudry et 

Wahl, Socitt, No. 191; Guillouard, So- 

ciâte, No. 199; Houpin, Sociâtâs, [, No. 87). 

10. De asemenea şi pentru sumele de 

bani ce le datoresc societăţii şi pe care nu 

le plătesc la scadență. (Dalloz, Rep. So- 

ciât6. No. 551: Baudry et Wabhl, Sociste, 

No. 191; Guillouard, Sociât6, No. 199; Flou- 

pin, Soci6tes, I, No. 87). | 

11. Gerantul unei societăţi este obligat 

să plătească fără întârziere sumele de bani 

care exced fondul de rulemeut şi deci da- 

toreşte dobânzi la sumele ce nu 'e-a în- 

trebuinţat, cu începere dela data când eie 

au intrat în casă. (Baudry et Wahl. So- 

ci&t& No. 190: Houpin. Sociâtes, ÎL. No. 87; 

Comp: Aubry et Rau, ed. 4-a, 1Y, $ 281 

bis. p. 591). 
12, Asociatul care a retras din casă 

fără drept sume de bani, datorește do- 

bânzi până la lichidarea societății iar nn 

numai până la disolvarea ei. (Poni, So- 

ciâtes, |, No. 325; 526: Dalloz. Rep., So- 

ciâte, No. 554; Laurent, XXVI, No. 257; 

Baudry et Wahl, Socist€, No. 1%; Gu. 
ilouard, Sociâte, No. 199; Houpin. Soci- 
etâs. 1, No.. 87). 

13. Pentru sumele de bani luate de 
un asociat din casa societăţii, el va datora, 
în afară de dobânzi şi daune-interese, fără 
picio punere în întârziere, dacă societatea 

Art. 1605. — Asociaţii cari 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1505 

"a încercat o pagubă. (Houpin, Sociâtâs, |, 

No. 87: Alexandresco, IX, p. 485). 

14, Pentru calcularea daunelor-interese 

nu se va lua în consideraţie, dacă asocia- 

tul a profitat de banii luaţi din casa socială 

ci numai dacă societatea a încercat o pa- . 

gubă. (Bandry et Wahl, Societe. No. 192). 

15. Asociatul care a dat bani societăţii, 

are dreptul după o părere, la dobânzi de 

plin drept din ziua când a dat bani, chiar 

dacă el nu este administratorul societăţii. 

(Aubry et Raw ed. 4-a, IV, $ 581, text şi 

nota 5, p. 558; Pont, Sociâtes. |, No. 415; 

Dalloz. Rep. Sociât6. No.'575; Suppl. S»- 

ciâte, No. 240; Baudry et Wahl, Societe, 

No. 215). 
16, După altă părere. în acest caz aso- 

ciatul va avea drept la dobânzi pentru su- 

mele avansate. cu începere din ziua când 

au avut loc avansurile. numai dacă era ad- 

ministratorul societății. (Guilouard, So- 
ciâte, No. 166; Comp: Demante et Colmet 

de Santerrc. VIII, No. 52 bis, IL). 
17, Dispoziţiile art. 1846 c. civ. fr. (1504 

c. cit. rom.) îşi găsesc aplicaţiune la so- 

cietăţile particulare. (Baudry et Wahl.. So- 

cist€, No. 195; Guillouard, Socict6, No. 202). 

18, Dispoziţiile acestui articol își gă- 

“sese aplicaţiunea şi societăţilor universale. 

(Pont, Societes, Î, No. 319: Baăudry et 

Wahl. Sociâtâ. No. 193; Comp. Contra: 

Guillouard, Sociâte, No. 20%; Houpin, So- 

ciâtâs, [, No. 87). . . 
+ De asemânea, dispozitiile acestui 

ariicol se aplică şi societăţilor comerciale. 

(Dalloz, Rep. Suppl., Sociâte, No. 1008; 
Lyon-Caen et Renault, Lrait, 1], No. 734; 

Houpin, Societâs, I,. No. 55). 
20, In ceea ce privește asociaţiile în 

participaţie, pentru sumele ce asociatul 

întârzie a le plăti ca aport. dobânzile vor 

curge dela data somaţiei de plată, făcân- 

du-se în cauză aplicaţia disporiţiilur zar, 

1155 ce. civ. fr. (1088 c. civ. rom.), însă 

se pot acorda și daune-interese pentru 

paguba cauzată prin întârziere. (Pont, So- 

ciiâs, IL, No. 1856; Dalloz. Rep. Sociste, 
No. 1645; Suppl., Sociât6, No. 2019; Houpin, 

Socites, |, No. 255). 
21, De asemenea, pentru sumele luate 

de un asociat participant pentru folosul 
săn personal, dobânzile vor curge tot dela . 
data somaţiei de plată. (Dalloz, Rep., So- 
ciâte, No. 1647; Suppl., Soci6tâ; No. 2021; - 
Houpin, Sociâtâs. 4, No. 255). 

22, Aceeaşi soluţiune se va la şi pentru 
sumele avansate de un participant în folo- 
sul societăţii, el neavând dreptul la do- 
bânzi decât dela data somaţiei de a i se 
plăti. (Dalloz, Rep., ,Sociti6, No. 104; 
Suppl., Soci6t6, No. 2020; Houpin. Sociâtâs, 
I, No. 255). 

s'au îndatorat a pune în comun 
industria lor, vor trebui să dea seamă de toate câștigurile făcute 
prin acel îel de industrie, ce este obiectul societăţii. (Civ. 1496, 
1503, 1511; Civ. Fr. 1847). 
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Art, 1506 DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civil 

Tezi. fi. Art 1847. — Les associ6s qui se sont soumis, ă apporter leur: 
industrie ă la sociâtâ, lui doivent compte de tous les gains qu'ils ont fait par: 
Vespăce d'industrie qui est l'objet de cette sociâte. 

Doctrină. 

1, În cazul când un asociai sa înda- 
torai a pune în comun o industrie spe- 
cială şi determinată, el nu poate fi obligai 
a da socoteală societăţii decât de câștigu- 
rile rezultate din această industrie iar nu 
şi câştigurile rezultate din alte munci ale 
sale. (Pont, Sociâtâ, 1, No. 505: Dalloz, 
Rep. Societe, No. 579; Suppl.. Sociât6, No. 
125; Laurent, XXVI, No. 251: Baudry et 
Wahl, Sociâte, No. 189; Guillouard, So- 
ciât€, No. 19; Lyon-Caen et Renault, 
Frait€, IL, No. 34; Houpin, Sociâtes, 1, No. 
56; Alexandresco, IX, p. 485). 

2, Prin contractul de societate se poate 
interzice unui asociat să exercite altă in- 
dustrie afară de aceea care face obiectul 
aportului său în societate. (Baudry et Wabl, 
Societe, No. 189). 

3, Asociatul are dreptul să exercite o 
altă industrie, afară de acea adusă de el 
ca aport în societate, dacă nu i-a fost 
interzisă, dar dacă prin această in- 
dustrie el neglijează industria promisă. so- 
cietăţii, el comite o greşeală şi societatea 
are acțiune contra lui. (Dalloz, Râp., So- 
cite, No. 559: Baudry et Wahl, Sociâte, 
No, 189; Comp: Alexandresco. IX, p. 483). 

4, Aportul industriei se realizează suc- 

Art. 1506. — Când un asociat este 
o sumă exigibilă al unei 

cesiv, zi cu zi, (Pont Societâs, 1, No, 304). 
5. Dispoziţiile art. 1847 e. civ. fr. (1505 

e. civ. rom.) îşi găsesc aplicațiunea şi în 
cazul când un asociat a adus ca aport, 
pe lângă o sumă de bani sau un lucru mo- 
biliar ori imobiliar, şi industria sa, (Dal. 
loz, Rep.. Sociât&, No. 578). 

6, În cazul când asociatul nu-şi exe- 
cută obligația sa de a aduce ca aport în- 
tro societate industrială industria sa şi 
dacă prin neexecutarea acestei obligaţiuni, 
societatea a încercat, pe lângă pierderea 
câştigurilor industriei şi o pagubă mai 
mare, asociatul va putea fi: condamnat şi 
la plata de daune-interese. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV. $ 580, text şi nota 2, p. 55; 
Dalloz, Rep. Suppl.; Sociâte, No, 55; 
Baudry et Wahl. Sociâte. No. 180; Gu- 
illouard, Sociâte. No, 195: Houpin, Sociâtes, 
I, No. 56: Comp.: Alexandresco. IX, p- 
485), 

7. Dispoziţiile art. 1847 e. civ. fr, (1505. 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea la 
societățile universale de câştiguri, deoarece 
în aceste societăţi, tot felul de câştiguri 
intră în societate. (Pont, Sociâtes, I, No. 
502; Dalioz, Rep.. Socicie, No, 382; Bau- 
dry, et Wahl. Sociâte, No. 189; Guillouard, 
Sociât€, No, 195). 

pe seama sa creditor de 
persoane, debitor asemenea și către societate cu o sumă exigibilă, atunci aceea ce primește dela un aşa debitor va trebui să se socotească atât în creditul societăţii cât şi în al său propriu, 

când prin chitanța dată s'ar 
în proporţiunea ambelor 
specifica că primirea s'a făcut numai 

credite, chiar 

pe seama creditului său particular. 
Dacă însă prin Chitanţa dată s'ar specifica că primirea s'a făcut numai în 

această declaraţiune. (Civ. 

Tezt. fr. Art. 1848. — Lors que lun des assoeiâs est, pour partieulier, crâaneier d'une somme exigible envers une aussi devoir ă la sociât€ une somme Egalement exigible, regoit de ce d6biteur, doit se faire sur la ertance de la dans la proportion des deux crâances encore quil eât p 
sur la erance partieuliăre: mai quittance que Iimputation serait faite en entier sur 

limputation integrale 

cette stipulation sera execute. 

INDEX ALFABETIC 
| | (la doctrină). 

Administrator 6, 8. 4 Comunitate 7. Compensaţie legală 10. Debitor asociat 9, 

contul creditului societăţii, 

Exigibilitate 1—3, 
Imputaţiune î urm, 
Imputaţiune legală 3, 
Indiviziune 7. 

atunci se va urma după 
1110 urm., 1507; Civ. Fr. 1848). 

son compte 
personne qui se trouve 
limputation de ce qu'il 
soci6t€ et sur la sienne 
ar sa quittanee dirige 

s sil a exprim dans sa 
la crâance de la sociâtâ, 

Interes 2, 4,5. 
Ipotecă 5. ” 
Societate 1 urm, 
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Doctrină, 

1. Împutaţiunea prevăzută de art. 1848 
e. civ. fr. (1506 c- civ. rom.) va avea loc 
numai în cazul când creanța societăţii 
şi cea a asociatului, vor fi ambele exigi- 
bile. (Dalloz, Rep. Socictâ, No. 54; Bau- 
dy et Wahl. Sociâte, No. 200; Guillouard, 
Sociât6, No. 210).. 

2. In cazul când niciuna din aceste 
două creanţe nu este exigibilă şi debitorul 
nu are niciun interes de a achita una 
dintre ele cu preferință, dispoziţiile art. 
1848 c, civ. îr. (1506 c. civ. rom.) îşi vor 
găsi aplicaţiunea. (Dalloz, Râp., Societe, 
No. 548). . | 

3, În cazul când numai una din aceste 
două creanţe este exigibilă, imputarea se 
va face în întregime numai asupra acestei 
creanţe, deoarece se face o imputaţie le- 
gală în ordinea admisă de lege. (Pont, So- 
citâs, 1, No. 354: Dalloz, Rep., Socicte, No. 
544; Baudry et Wahl, Socit6, No. 200; 
Guillouard, Sociâte, No. 210; Contra: Hou- 
pin, Sociâtâs, IL, No. 90). | 

4, În cazul când imputaţiunea se face 
nu de către creditor, că de către debitor 
conform art. 1255 €. civ. fr. (1410 ce. civ. 
rom.), după o părere, dispoziţiile art. 1848 
<. civ. fr. (1506 ce, civ. rom.) își vor găsi 
aplicaţia însă numai în raporturile aso- 
ciâtului cu societatea, creanţa asociatu- 
lui fiind stinsă faţă de debitor. (Duranton. 
XVIL No. 401; Dalloz, Râp., Sociâte, No. 
545; Comp.: Aleandresco, LX, p. 486). 

5, După altă părere, în acest caz dis- 
poziţiile art. 1848 c. civ. fr. (1506 e. civ. 
7om.) nu-și găseşte aplicaţiunea, cel puţin 
atunci când impuitarea făcută de debitor 
este justificată de un interes evident și le- 
gitim al său cum ar fi în cazul când cre- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1507. 

anţa' asociatului este garantată de o ipo- 
tecă iar aceea a societăţii ar fi simplu chi- 
rografară. (Aubry et Rau, ed. 4-a,.1V, $ 
580, text şi noia 6, p. 556; Pont, Socictâs, 
I, No. 553; Dalloz. Râp., Sociâte, No. 54, 
546; Baudry et Wahl, Societe, No. 200; Gu- 
illouard, Sociâtă, No. 211; Houpin, Socictes, 
1, No. 90; Comp: Alexandresco, LX, p. 486). 

6. Dispoziţiile art. 1848 c. civ. fr. (1506 
€. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea când 
asotiatul care a primit plata nu este admi- 
uistratorul societăţii. administraţia ei find 
încredinţată la unul sau mai mulți geranţi. 
(Troplong, Societe, II, No. 558; Pont, So- 
ciâtes, 1, No. 558: Dalloz, Rp. Societe, 
No. 551; Laurent, XXVI, No. 261; Gu- 
illouard, Sociât&, No. 211 bis; Alexandresc 
IX, p. 486; Contra: Duranton, XVII, No. 
401; Baudry et Wahl, Sociât6, No. 201). : 

7, Dispoziţiile acestui articol nu se a- 
plică în materie de comunitate sau indi- 
viziune. (Alexandresco, LX, p.. 486, 487). 

8. In cazul când plaia a primit-o socie- 
tatea prin gerantul ei sau prin alt aso- 
ciat, ea nu este obligată să împartă suma 
primită cu asociatul care este de asemenea 
creditorul aceluiaşi debitor. (Dalloz, Rep., 
Sociâte, No. 550). : 

9, Dispoziţiile art. 1848 c. civ. fr. (1506 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplieaţiunea de- 
bitorului asociat care plătește. (Dalloz, 
Râp.. Obligations. No. 2025). 

10, Dispoziţiile ari. 1848 c. civ. în. (1506 
c. Civ. rom), după părerea dominantă, 
nu-şi găsesc aplicaţiunea în caz de com- 
pensaţie legală. (Pont, Sociâtes, I, No. 340; 
iDalloz, Rep, Sociât&. No. 549; Laureni, 
XXVI, No. 262; Gouillouard, Societe, No. 
212; Houpin. Sociâtes, Î, No. 90; Alexan- 
dresco, IX, p. 486; Comp. Contra: Baudry 
et Wabhl, Sociât6, No. 200). 

Art. 1507. — Când unul din asociaţi şi-a primit partea sa 
întreagă din creditul comun, şi debitorul a devenit apoi nesolvabil, 
acest asociat va trebui să pună în comun ceea ce a primit, chiar 
când ar fi dat o chitanță, anume pentru partea sa. (Civ. 1506; 
Civ. Fr. 1849). 

Tezi. fr. Art. 1949. — Lorsquwun des associâs a regu sa part entitre de 
la erâance commune, et-que le dâbiteur est depuis devenu insolvable, cet associ€: 
est tenu de rapporter ă la masse commune ce 
cialement donn€ quittance pour sa part. * 

Doctrină, 

„1, Rațiunea dispoziţiilor art. 1849 c. 
civ. în. (1507 e. civ. rom.) este că aso- 
ciații sunt obligaţi să prefere interesul 
societăţii faţă . de interesul lor propriu. 
(Pont, Socictes. 1, No. 541; Laurent, XXVI, 
No. 265; Baudry et Wabl, Sociâte, No. 
202; Guillouard, Socict€, No. 213; Comp: 
Duvergier, V, No. 342; Troplong. Sociât, 
II, No. 560;; Alexandresco, LX, p. 487). 

qu'il a regu, encore qwil eât sp6- 

2, Dispoziţiile ari. 1849 c. civ. în. (1507 
e. civ. rom:) îşi vor găsi aplicaţiunea şi 
în cazul când se întâmplă debitorului so- 
cietății un caz analog cu insolvibilitatea, 
cum ar fi de exemplu, falimentul. (Pont, 
Sociâtes, LI, No. 346; Dalloz, Râp., Socistă, 
No. 555). | 

3, După părerea dominantă, cu toate că 
- art, 1849 e. civ. îr. (1507 e, civ. rom.) pre- 
vede numai cazul când debitorul societăţii 
a devenit insolvabil, totuşi înţelesul acestui 
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Art. 1508—1509 

articol este mai general şi asociatul va 
trebui să raporteze la masa comună, tot- 
deauna când el a primit o parte din cre- 
anţa socială. (Troplong, Sociâi€, II, No. 
564; Dalloz, Râp. Societe, No. 554; Suppl., 
Sociâte, No. 1588; Laurent, XXVI, No. 264; 
Contra: Pont, Sociâtes, 1, No. 544), 

4. Dispoziţiile art, 1849 c. civ. îr. (1507 
c. civ. rom.) îşi vor găsi aplicaţiunea 
în toate cazurile când un asociat face pen- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civib 

tru el o operaţie ce trebuia s'o facă pentru 
societate şi în general totdeauna când se 
iveşte un conflict între interesul asocia. 
tului şi interesul societăţii şi asociatul pre. 
feră interesul său personal. (Pont, Socieies, 
I, No. 347: Dalloz, Rep., Societe, No. 55%; 
Laurent, XĂVI, No. 265; Baudry et Wahl, 
Sociât6, No. 202 bis: Guillouard, Socicts, 
No. 214; Houpin. Socictes, £, No. 89). 

Art. 1508. — Fiecare asociat rămâne răspunzător către so- 
cietate de daunele cășunate prin culpa sa. Aceste daune nu pot 
să se compense cu foloasele aduse societăţii prin industria sa 
în alte afaceri. (Civ. 998, 999, 1080, 1081 urm., 1145; C. com. 8%; 
Civ. Fr. 1850). 

- Teat. fr. Art. 1850, — Chaque associ6 est tenu envers la sociâtă, des 
dommages qu'il Jui a causâs par sa faute, sans pouvoir compenser avec ces 
dommașes les profits que son industrie 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Administrator 3. 
Apreciere suverană 5. 
Compensaţie 9, 10. 

Forţă majoră 3. 
Greşeală 1, 2, 4—10. 
Omisiune 4. 

Culpă 1, 2, 4—10. Upoziţie 7. 
Curte de Casaţie 6. Recurs 6. 
Daune-interese 7—9. Responsabilitate 1 urm. 
Doi 1. Societate 1 urm, 

Doctrină 

1, Asociatul răspunde nu numai de gre- 
şeala sa, ci şi de dolul său. (Pont, Socictâs, 
|, No. 552; Dalloz, Rep, Societe, No. 565), 

2, Asociatul este răspunzător de greşeala 
sa fără nicio restricţiune. (Pont, So- 
ciâtâs, LI, No. 553, 554; 'Dalloz, R6p. So- 
ci6te€, No. 565; Suppl. Sociel6, No. 258; 
Laurent, XXVI, No. 255; Baudry et Waul, 
Soci6t6, No. 195; Guillouard, Soziste. No. 
205; Houpin, Sociâtes, |. No. 88). 

3. Asociatul însărcinat cu administraţia 
nu răspunde pentru simplele cazuri for- 
iuite, neimputabile lui; (Baudrv ct Webhl, 
Sociâte, No. 197; Guillouard, Socict6, No. 
207; MHoupin, Sociâtâs, I, No. 88; Alexan- 
dresco, IX, p. 4185). 
4 Asociatul răspunde atât de greşelile 

în committendo cât şi de greşelile în omit- 
tendo. (Pont, Sociâtes, [, No. 356; II, No. 
5360; Dalloz, Rep., Suppl., Sociâte, No. 258; 
Baudry et Wabhl, Sociâte, No. 197; Gu- 
illouard, Sociâte, No. 206: Hopin, Socictâs, 
], No. 8; Alexandresco, LX, p. 485, nota 1). 

5. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă a existat sau nu greşeală din 
pariea asociatului. (Dalloz, Râp., Sociste, 
No. 567). 

Iui aurait procurâs dans d'autres affaires. 

6. Curtea de casaţie va avea dreptul să 
verifice dacă faptul invocat ca bază a unti 
acțiuni în responsabilitate prezintă sau nu 
caracterele juridice ale greşelei. (Dalloz, 
R€p., Suppl.; Sociâte, No. 705). 

1. Opoziţia făcută de un asociat la un 
act de administraţie nu poate da loc lo 
cerere contra sa de  daunc-interese, 
din partea societății, deoarece prin 0po- 
ziție a uzat de dreptul său conferit de art. 
1859-10 e. câv, fr. (1517-10 ce. civ. rom). 
(Baudry et Wahl, Socict&, No. 333: Gu- 
illouard, Sociâte, No. 147; Contra: Aubr 
et Rau. ed. 4-a, IV. 8 583, text şi nota 
10, p. 565, 564; Dalloz, Rep. Suppl., So 
cete, No. 252), 

8, Asociatul care a comis v greșeală faţă 
de asociaţii săi, este răspunzător către dân- 
şii atât de pierderile ce le-a cauzat cât şi 
de câştigurile de care a fost lipsită societa- 
tea. (Pont, Sociâtes, I. No. 559; Dalloz, 
Rep. Societe, No. 564), 

9, Potrivit dispoziţiilor art. 1850 ce, cir. 
fr. (1508 c. civ. rom-) daunele cauzate de 
asociat într'o afacere nu se pot compensa 
cu câştigurile aduse de el societăţii prin in- 
dustria sa în alte afaceri. (Dalloz, Rp. 
Societe, No. 562; Suppl., Sociât6, No. 2%; 
Alexandresco, LX, p. 485). 

10. Asociatul poate compensa pierderile 
aduse societăţii într'o afacere cu câștişul 
adus în aceeaşi afacere. (Poni, Sociâtâs, |: 
No. 361; Dalioz. Rep.. Socicte, No. 56%: 
Suppl., Sociâte, No, 257; Baudry et Wehl 
Sociste, No. 199; Guillouard, Societe, No: 
204; Houpin, Sociâtâs. 1, No. 88; Contre: 
Laurent, VI, No. 255). 

Art. 1509. — Lucrările :), a căror folosință numai a fost pusă 
în comun, dacă sunt corpuri certe şi determinate ce nu se consumă 
prin întrebuințare, rămân în pericolul asociatului proprietar. 

  

1) Din eroare se zice aci „lucrările“ în loc de „lucrurile“ cum este şi în textul francez. 
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Dacă aceste lucruri se consumă, sau conservându-le se dete- 

riorează, dacă au fost destinate spre vânzare, sau s'au pus în 

comun în urma unei estimaţiuni înscrise în un inventar, atunc 

ele rămân în pericolul societăţii. 
Dacă lucrul a îost prețuit, asociatul nu poate pretinde alt | 

decât preţul lui. (Civ. 526, 540, 1102, 1156, 1245, 1246, 1503, 

1525; C. com. 83; Civ. Fr. 1851). 

Text. fr. Art. 1851. — Si”les choses dont la jouissance seulement a 6t6 

mise dans la soci6t6 sont des corps certains et dâterminâs, qui ne se consomment. 

point par usage, elles sont aux risques de l'associ6 proprietaire. 

Si ces chosses se consomment, si elles se dâtâriorent en les gardant, si elles 
A 

ont 6t6 destintes ă âtre vendues, ou si elles ont 6t6 mises dans la sociât6 sur 

une estimation portâe par un inventaire, elles sont aux risques de la soeiete. 
Si la chose a 6t€ 6stimee, l'associ6 ne peut râpâter que le montant de son 

estimation. 
/ 

“INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Aport social 1 urm, 
Derogare 12. 
Dizolvare 4, 6. 
Excepţiuni 11, 
Folosinţă î urm. 
Forţă majoră 1--4. 
Imobile 9. 
Inventar 10. 
Lucruri certe 1, 3, 4. 
Lucruri destinaţe a fi vân- 

dute 7. 
Lucruri fungibile 5, 6. 

Lucruri nedeterminate 2. 
Miză socială 1 urm. 
Mobile 9. 
Perdere 1—9, 11, 
Preţuire 6, 8—10,. 
Proprietate 3, 5—7. 
Restituire 6. 
Riscuri 1—9, 11. 
Societate 1 urm. 
Tradiţie 2. 
Uzufruct 1 urm. 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1851 c. cir. 
fr. (4509 c. civ. rom.) în cazul când unul 
din; asociaţi a adus în societațe ca aport 
numai uzufruciul unui corp cert şi dacă 
acest lucru piere în cursul societăţii prin 
caz fortuit sau de forţă majoră, pierde- 
rea priveşte pe proprietarul lucrului. (Pont, 
Socitâs, |, No. 58%; Dalloz, Reâp., Socicte, 
No. 352; Laurent, XXVI, No. 272; Baudry 
et Wahl. Sociât6, No. 167; Guillouard, So- 
ciâtâ, No. 156; Alexandresco, LX, p. 489). 

2, În ceea ce priveşte lucrurile neder- 
minate, pierderea lor priveşte de aseme- 
nea pe asociatul proprietarul lor iar după 
tradiţia sau mai bine zis determinarea lor, 
către societate, ele devin lucruri, certe, şi 
determinate şi deci se aplică dispoziţiile 
art. 1851 e, civ. fr. (1509 e. civ. rom.). (Dal- 
loz, Rep., Societe, No. 361). 

3, Prin pierderea lucrului cert adus în 
uzufruet ca aport în societate, asociatul 
este liberat şi deci în ceea ce priveşte uzu- 
fructul, pierderea este în sarcina societății, 
numai pierderea nudei proprietăţii fiind în 
sarcina proprietarului. (Pont, Sociâtâs, 1, 
No. 385; Laurent, XXVI, No. 272; Baudry 
et Wahl, Societe, No. 167, 433; Guillouard, 
Şociete, No. 156; Lyon-Caen et Renault, 
Trait€ de droit commercial, II, No. 26). 
-4, Dacă pierderea lucrului cert promis 

prin caz fortuit sau de forţă majoră, are 
loc înainte de constituirea uzufructului, 

45003. — Codul civil adnotat. — LX. — i 

pierderea priveşte pe asociat şi socieiaiea 

se dizolvă. (Pont, Sociâtes, Î, No. 382, 385; 
Baudry et Wabl, Sociâi€, No. 455). 

5, Pierderea lucrurilor fungibile aduse ca 
aport în societate este în sarcina acesteia 
care a devenit proprietara lor, deoarece 
nu se poate folosi cineva de aceste lucruri 
fără a le consuma. (Pont, Sociâtes, [, No- 
390; Dalloz, Rep., Socictâ, No. 555; Lau- 
rent, XXVI, No, 273; Baudry et Wabl, So- 
ciâte, No. 167; Guillouard, Soci6t6, No. 158; - 
Alexandresco, LX, p. 489). . 

6. In acest caz la disolvarea societăţii, 
ea trebue să restitue asociatului lucruri 
fungibile de aceeași calitate, cantitate şi 
valoare sau o sumă de bani conform esti- 
maţiei lor. (Pont, Sociâtes, I, No. 390; Dal- 
loz, R&p., Sociâtâ, No. 362; Laurent XXVI, 
No. 275; Baudry et Wabhl, Sociât6, No. 167; 
Guillouard, Sociât, No. 158;  Alexan- 
dresco, IX, p. 480, 490). 

7, Potrivit dispoziţiilor art. 1851 c. civ. 
îr. (1509 c. civ. rom.) pierderea lucrurilor 
destinate a fi vândute, cade în sarcina so- 
cietăţii, deoarece ea a devenit proprietatea 
lor, (Poni, Sociâis$s, 1, N>. 396; Dalloz, Rep., 
Sociâte, No. 365; Laurent, XXVI, No. 275; 
Baudry et Wahl, Socistă, No. 168; Gu- 
illouard, Sociâte, No. 162; Alexandresco, 
TĂ, p. 490). - 

8. Potrivit dispoziţiilor art. 1851 ce. civ: 
îr. (1509 ce. civ. rom.) pierderea lucrurilor 
care au fost preţuite cade în sarcina so- 
cietăţii. (Dalloz, Râp., Sociâte, No. 359; 
Alexandresco, LX, p. 49%). 

9, Această soluţiune are loc, atât pentru 
lucruri mobile cât şi pentru imobile, de- 
oarece texiul nu distinge. (Pont, Sociâtâs, 
1, No. 599: Dalloz, Râp., Sociâte, No, 359; 
Laurent, XXVI, No. 276; Baudry et Wahl, 
Sociie, No. 168; Guillouard, Sociâte, Nu. 
162). 

10. Cu toate că art. 1851 c. civ. fr. (1509 
c. civ. rom.) vorbeşte că prețuirea trebue: 
să se facă printrun inventar, totuşi pre- 
țuirea poate fi convenită oricum de către 
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ărţi şi poate fi cuprinsă chiar în contrac- 
Il ba sdvietate, (Pont, Socitâs, 1, No. 400; 
Dalloz, Rep.;. Sociâte, No. 360; Laurent, 
XXVI, No. 276; Baudry et Wabl, Societe, 
No. 168; Guillouard. Sociâte, No. 163; A- 
lexandresco, LX, p. 490, nota 4). 

11, In afară de cele patru excepţiuni 
prevăzute de art. 1851 c. civ. fr. (1509 c. 
civ. rom.) în toate celelalte cazuri se a- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civil 

aplică regulele dreptului comun şi deci ris- 
curile lucrului, a cărui folosința a fost 
pusă în comun, rămân în sarcina asociatu- 
Jui. (Dalloz, R6p.. Socicte, No. 364), 

12, Părţile pot deroga dela regulele pre- 
văzute de art. 1851 c, civ. în. (1509 c. cir. 
rom.) (Dalloz. Râp., Soci6te, No. 368; Bau- 
dry et Wahl, Sociât€, No. 500), 

Art. 1510. — Un asociat are acţiune contra societății nu numai 
pentru restituțiunea capitalelor cheltuite în contul ei, dar încă 
pentru obligațiunile contractate de bună credință pentru afacerile 
sociale şi pentru pericolele nedespărţite de administraţiunea lor. 
(Civ. 779, 991, 1041, 1053, 1054, 1088 urm., 1504, 1530, 1546, 
1550; C. com. 109; Civ. Fr. 1852). 

Tea. fr. Art. 1852. — Un associt a action contre la socite, nonseulement 
ă raison des sommes qu'il a deboursâs pour elle, mains encore ă raison des 
obligations qu'il a contracttes de bonne foi pour les affaires de la sociâtt, et 
des risques inseparables de sa gestion. 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1852 e. civ. 
fr. (1510 ce. civ. rom.) un asociat are drep- 
tul să i se plătească cheltuielile făcute de 
el în interesul societății» (Dalloz, Rep., 
Sociste, No. 571; Suppl., Societe, No. 239; 
Alexandresco, IX, p. 491). 

2,. Ca cheltuieli pe care le poate face un 
asociat în interesul societăţii, sunt acele de 
voiaj, de trimitere de mărfuri sau bani 
etc. (Baudry et Wahi, Sociâte, No. 214; 
Guillouard, Sociât6, No. 165; Houpin, So- 
ciâtes, [, No. 9%; Alexandresco, IX, p. 491). 
9. Asociatul are dreptul la o indemni- 
tate în măsura în care gestiunea sa a fost 
folositoare societăţi, chiar dacă făcând 
cheltuielile a trecut peste puterile sale. 
(Pont, Societâs, 1. No. 412; Dalloz. Rep. 
Sociât6, No. 574; Suppl., Sociât€, No. 222; Laurent, XXVI, No. 509; Guillouard, So-' cicte, No. 165). 

4. Dacă prin contract sau prin statute, 
asociatul care a făcut cheltuielile nu ar a- vea dreptul să facă acte de administraţie, el 
Ya avea numai acţiunea de in rem verso, 
în contra societăţii. (Pont, Socictâs, [, No. 
415; Huc, X, No. 74). 

5. Asociatul care a făcut cheltuielile are 

termină partea de câştig sau 

dreptul la dobânzi din ziua când a făcut 
aceste cheltuieli. (Dalloz. Rep... Socist€, No. 
573). 

6. Asociatul are acţiune contra societălii 
pentru toate obligaţiunile contractate în 
interesul societății. (Pont, Sociâtâs, 1, No. 
415: Dalloz. Rep.. Sociste, No. 575; Baudry 
et Wahl, Sociâtă. No. 217; Huc, X, No, 4 
Guillouard, Sociât&. No. 169; Alexandresco. 
IĂ, p. 491). 

7, Potrivit dispoziţiilor arl. 1852 codul 
civil francez (1510 codul civil rom.) aso- 
ciatul are acţiune contra socistăţii pentru 
riscurile nedespărtite ale administraţiei. 
Astfel el are acţiune pentru pierderea re- 
zultată dintr'un furt ce l-a încercat în- 
trun voiaj făcut pentru societate, pentru 
un accident suferit în timpul când lucră 
pentru societate, etc. (Dalloz. Rep. Socicte, 
No. 576, 577, 579; Baudry et Wahl, Soristă, 
No. 218; Guillouard, Sociâte, No. 169; Hou- 
pin, Sociâts, I, No. 95; Alexandresco, IX. 
p. 491 499). 

8. Pentru ca asociatul să aibă drept la această acţiune. trebueşte ca dauna ce â suterit să nu fie imputabilă culpei sau im- 
prudenței sale. (Pont, Sociâtâs, Î, No. 419: aurent, XXVI, No. 270; Baudry et Wahl, 
Topice, No. 219; Guillouard, Socicte, No. 

Art. 1511, — Când prin contractul de societate nu se de- 
pierdere a fiecărui asociat, atunci acea parte va îi proporționată cu suma pusă în comun de fiecare. In privința acelui ce n'a pus în comun decât industria sa, partea de câştig sau pierdere se va regula ca partea acelui ce ar îi pus în comun valoarea cea mai mică. (Civ. 1491, 1496, 1505, 1521; C. com. 37, 89; Civ. Fr. 1853 
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Tezt. fr. Art. 1853. — Lorsque lacte de sociste ne dâtermine point la 

part de chaque associ€ dans les bânâfices ou pertes, la part de chacun est en 

proportion de sa mise dans le fonds de la socite, 
A Vâgard de celui qui n'a apport que son industrie, sa part dans les 

ben&fices ou dans les pertes est regle comme si sa mise eit 6t6 egale ă celle 

de lassoci€ qui a le moins apporte. 

INDEX ALFABETIC 

(a doctrină). 

Intenţie 4, 5, 10. 
Lichidare 2—14, 16, 17, 
Miza socială 8—15. 
Nulitate 16, 17, 
Obiect ilicit 16. 
Pagube î, 2, 6—10. 
Preţuire 10, 15. 
Prezumpţiune. 4, 5, 10. 
Proporţionalitate 7—9, 14. 
Repartizare 2—14, 16, 17. 
Societate 4 urm. 
Societate civilă sub formă 

Anulare 16. 
Aport social 8—15, 
Asociaţie în participaţie 19. 
Bani (4. . 
Beneficii 1—14. 
Calculare î. 
Câştig 1—14. 
Consimţimânt 16. 
Credit industrial 15. 
Derogare 3. 
Dizolvare 2. 
Formalităţi 17, 
Fructe 5. comercială 2V, 
Incapacitate 10, Societate comercială 4, 17, 
Industrie 10—15. 18. 

Doctrină, 

1, Pentru a se putea stabili dacă societa- 
tea a câştigat sau a pierdut se va face com- 
paraţie între valoarea obiectelor ce com- 
puneau fondul social la contractarea socie- 
tății şi valoarea obiectelor ce se găsesc în 
societate la data când se face calcularea. 
(Pont, Sociâtes, IL, No. 428; Dalloz, Rp, 
Sociâte, No. 584; Suppl., Sociâte, No. 180; 
Guillonard. Sociât6, No. 220; Lyon-Caen et 
Renault, Trait6 de droit commercial, II, 
No. 35; Houpin, Sociâtes, I, No. 418; A- 
lexandresco, IX, p. 492). 

2, În regulă generală repartiţia benefi- 
ciilor sau pierderilor trebue să se facă la 
finele societății, după rezultatul definitiv al 
operaţiilor. (Pont, Socict6s, I, No, 450; Dal- 
los, Rep. Soci&t6, No. 585, 586; Suppl., Su- 
ciât6, No. 180; Huc, X. No. 77; Guillouard, 
Sociâte, No. 219; Lyon-Caen ei Renault, 
Traii6 de droit commercial, II, No. 56; A- 
lexandresco, LX, p. 495). 

3, Părţile contractante poi conveni însă, 
ca repartiţia beneficiilor să se facă în fie- 
care an. (Pont, Sociâiâs. 1, No. 450; Dal- 
loz, Râp., Soci6i6, No. 587; Suppl., Socicte, 
No. 180; Huc, XI. No. 77; Guiilouard, So- 
ci6t€, No. 219; Lyon-Caen et Renault Trai- 
t6 de droit commercial, II, No. 56; Alexan- 
dresco, LX, p. 495). 
„4, La_ socităţile comerciale dacă nu 

Sa prevăzut în contract nicio clauză pri- 
vitoare la repartiţia beneficiilor, se va pre- 
zuma. că intenţia părţilor a fost cu repar- 
tiția beneficiilor să se facă în fiecare an; 
(Pont, Sociâtâs, I, No. 431; Dalloz, Rep, 
Soci6tâ, No. 587; Lyon-Caen et Renault, 
Trait, II, No. 56). i 

5, La societăţile civile, care au de obiect 
lucruri cari produc fructe în fiecare an, 
se presupune de asemenea, că intenţia păr- 
ților a fost ca să împartă fructele în mo- 
mentul culegerii lor. (Pont, Sociâtâs, ], No. 
451; Dalloz, Rep., Socicte, No. 387). 

6. Părţile asosiaţilor în beneficii şi 
ierderi se vor fixa potrivit convenţiunii 

he (Dalloz, Râp., Sociâi6, No. 583: Suppl., 
Sociât€, No. 181, 845, 876, 2115; Baudry et 
Wahl, Sociâi€, No. 252; Houpin, Societâs, 
1, No. 109; Alexandresco, LX, p. 494). 

7, In eazul când în contract nu se de- 
termină decât partea de beneficii, contri- 
bujia la pierdere va fi proporțională cu 
partea din beneficii. (Aubry et Rau. ed. 
4-a, IV, $ 580, text şi nota 9, p. 556; Pont, 
Sociâtes, ÎI, No. 454; Dalloz, RE .„, Sociâtă, 
No. 402: Suppl.. Sociâi6, No. 579; Baudry 
et Wabl, Soeicte, No. 252; Guillouard, 5o- 
ciât6, No.219; Lyon-Caen et Renault, Trai- 
te, II, No. 47). 

8. Dacă însă nu există paritate între a- 
porturi şi repartiția beneficiilor, eantribuţia 
la datorii va fi proporţională cu partea din 
beneficii, iar nu cu aporturile aduse în so- 
cietate. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, & 580, 
p. 557; Pont Socisies, I[, No. 460; Dalloz, 
Rep. Suppl., Sociâtă, No. 181; Laurent, 
pesti No. 283; Houpin, Socictâs, I, No. 
165). 

9, In cazul când convențiunea părţilor 
nu fixează repartiţia nici a pierderilor 
nici a beneficiilor, partea fiecărui asocat în 
pierderi şi beneficii va fi proporţională cu 
aportul chiar dacă aporturile nu au fost 
evaluate în convenţie. (Pont, Socictes, I, 
No. 485: Dalloz, Rep., Sociâte, No. 591; 
Suppl., Socici€, No. 383; Laurent, XXVI, 
No, 297; Huc, XI, No. 77; Baudry et Wabl, 
Societe, No. 258; Guillouard, Socist&, No. 
225; Lyon-Caen et Renault, Trait6, II, No. 
50; Houpin, Sociâtes, LI, No. 120; Alexan- 
dresco, LX, p. 494). 

10. In cazul când convenţiunea părților 
nu. fixează repartiția nici a pierderilor 
nici a beneficiilor și aportul constă din- 
two industrie, fără să fie evaluată, art, 
1855 ce. civ. în. (1511 c. civ. rom.) prezumă 
ca părțile au înţeles să asimileze acest a- 
port cu aportul cel mai mic adus de 
asociaţi. (Dalloz, Râp., Sociâte, No. 3%; 
Suppl., Sociâte No. 585; Pont, Sociâtes, |, 
No. 488; Houpin, Sociâtâs, 1, No. 122; A- 
lexandresco, LX, p. 494). 

11, Dacă unul dintre asociaţi a adus pe 
lângă industria sa, un aport în natură sau 
în bani, după o părere, în acest caz, acest 
asociat va lua mai întâi o parte egală cu 
aceea a asociatului care a adus cel mai 
mici aport şi apoi o altă parte proporțio- 

nală cu aportul său în natură sau în bani 
(Duranton, XVII, No. 433; Troplong, So- 
ciâte, IL, No. 619; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 581, p. 557; Dalloz, Rep., Sociâte, No. 59%; 
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Suppl., Soci6te, No. 186; Alexandresco, IX, 
p. 495)._- , 

12, După altă părere, în acest caz tri- 
bunalele vor putea fie să scadă sub partea 
egală cu a asociaţilor care a adus cel mai 
mic aport, dacă vor constata că industria şi 
aportul sunt mai mici decât partea acestui 
asociat, sau să o mărească dacă Vor con- 
stata că industria şi aportul sunt mai mari 
ca partea asociatului cu aportul cel mai 
mic. (Pont, Sociâtâs, [, No. 491; Laurent, 
XAVI, No. 299; Huc, XI, No. 78; Baudry 
et Wabhl, Sociâte, No. 259, 260; Guillouard, 
Sociâte, No. .225 bis; Lyon-Caen et Re- 
nauli, Trait6, II, No. 52; Houpin, Societâs, 
I, No. 122). 

13, În cazul când fiecare asociat aduce 
numai industria sa, după o părere, reparţi- 
ţia se va face egal între toți, deoarece fie- 
care aport este considerat egal, (Dalloz, 
Rep. Sociât6, No. 401; Suppl., Socicte, No. 
187). 

14, După altă părere, în aces caz, par- 
tea fiecărui asociat va fi proporţională cu 
miza sa, adică cu munca depusă. (Pont, 

„ Soeiâtes I. No. 4%; Huc, XI, No. 78; Baudry 
et Wabl, Sociâte, No. 261; Guillouard, So- 
ci6t6, No. 226; Lyon Caen et Renault, Trai- 
t6, II. No. 52; Houpin, Sociâtâs, [, No. 
122; Alexandresco, IX, p. 495). 

15. Când unul din asociaţi aduce în so- 
cictate creditul său industrial, valoarea a- 

DESPRE CONTRACTUL 

N 

DE SOCIETATE Codul civil 

cestui credit va fi fixată de tribunal, ne- 
putându-se asimila cu aportul de indus. 
trie. (Baudry et Wabhl, Sociât6, No, 262). 

16. Lichidarea pe baza convenţiunii păr- 
ților sau ale art. 1855 codul civil fran- 
cez (1511. codul civil român) se va 
face chiar dacă societatea ar fi nultă pen- 
tru incapacitatea sau lipsa de consimţi- 
mâni a uneia dintre părți sau pentru că 
obiectul societăţii ar fi ilicit, deoarece în 
acest caz a existat între asociaţi un raport 
de fapt. (Dalloz, Rep., Soci€te, No. 30, 
520, 465; Baudry et Wahl, Socictă, No. %,; 
Houpin, Socistes, [. No. 26). 

17, Aceeaşi soluțiune va avea loc când 
o societate comercială a fost anulată pen- 
tru _ neîndeplinirea formalităţilor legale. 
(Dalloz, Rep., Suppl, Sociâte No, 54: 
1365). . 

18. Dispoziţiile art, 1855 c. civ. fr. (1511 
c. civ. rom.) își găsesc aplicatiunea la so- 
cietăjile comerciale. (Dalloz, Rep., Suppl,, 
Societe, No. 418). 

19. De asemenea, îşi găsesc aplicaţiune 
şi asociaţiilor în participaţie. (Pont, Socic- 
tes, II, No. 1834: Dalloz, Rep. Soci&ts, N». 
1648; Suppl., Societe, No. 2004, 2022; Lyon- 
Caen et Renault Trait€, II, No. 1064). 

20. De asemenea, şi societăţile civile 
cu formă comercială. Ballo Rep.. Suppl, 
Soci6t€, No. 2115. 2145). 

Art. 1512. — Dacă asociaţii, pentru determinarea părților, s'au învoit a se raporta la judecata unuia din ei sau a unui al treilea, atunci nu se va admite nicio reclamaţiune contra unei asemenea determinări, afară numai când 
In această privință nu se 

după trecerea de nouăzeci 
asociatul, 

va fi învederat contrarie echităţii. 
va admite nicio reclamaţiune, 

zile pline numărate din ziua în care 
ce se pretinde dăunat, a aflat despre o asemenea determinare, ori când din partea sa a început a o executa. (Civ. 

969, 1167, 1304; Civ. Fr. 1854). 

Tezt. fr. Art. 1854. — Si les 

Nulle râclamation n'est admise 
depuis que la partie qui 
ou si ce râglement a recu de 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Nulitate 5, 7, 9. 
Pagube 1, 4. 
Retuz 4—6, 
Repetiţiune 1, 4, 7—9. 
Societate 1 urm; 
Societate comercială 10, 
Termen 8. 
Terţ, a se vedea cuvântul: 

„Arbitru“, 
Vindere-cumpărare 5. 

Anulare 5, 7, 9, 
Arbitri 1—8, 
Asociaţie în participaţie 

Beneficii 1, 4, 
Desemnarea arbitrului 2, 

Echitate 7, 
Executare 8. 
Impedecare 4—6. 

| r , assoei6s sont convenus de s'en rapporter î lun deux ou ă un tiers pour le reglement des parts, attaqu€ s'il n'est 6videmment contraire a Pequite. 
ă ce sujet s'il s'est 6eoul€ plus de trois mois se prâtend l6ste a eu connaissance du 

sa part un commencement d'exâcution, 

ce râglement ne peut &tre 

râglement. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1854 e. civ. 
îr. (1512 €. civ. rom-) asociaţii pot încre. . dinţa fixarea părților la beneficii şi pier- 
deri, unuia dintre ei sau unui terţ. (Pont, 
Socictes, I, No. 468, 474; Dalloz, R€p., So- 
ci6i€, No. 404; Suppl., Sociâtă, No. 19: Lyon-Caen et Renault. Traii6 de droit com- 
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mercial, IL, No. 49; Alexandresco, LX, p. 

495). - 
2, Desemnarea. acestui arbitru poate ţi 

făcută prin însăşi contractul de societate. 

(Lyon-Caen et Renault, Trait6, II, No. 49). 

3. Părţile pot face desemnarea arbitru- 
Jai chiar după încheierea. contractului de 
societate. (Dalloz, R&p., Societe, No. 407). 

4, In cazul când desemnarea arbitrului 
a fost făcută prin actul constitutiv al so- 

cietăţii şi arbitrul desemnat refuză sau este 

împiedecat să-şi execute însărcinarea, după- 

o părere, societatea rămâne valabilă însă 

repartizarea beneficiilor şi pierderilor se 

va face potrivit dispoziţiilor art. 1855 

e. civ. fr. (1541 e, civ. rom.) (Pont, Sociâi6s, 

I, No. 471; Baudry et Wahl, Sociât6, No. 
255). . i 

5, După altă părere, în acest caz ca şi 

la vânzare (art. 1592 c. civ. Îr. 1504c. civ. 

rom.) societatea este nulă, 
XVII, No. 425; Duvergier, V, No. 245; Tro- 

plong, Sociât&, II, No. 625; Dalloz, Rep. 

Socisi6, No. 405; Guillouard, Socitte. No. 

250; Houpin, Soeiâtâs, I, No. 123; Alexan- 
dresco, LX, p. 496). 

6, Aceleaşi păreri împărţite există şi în 

cazul când desemnarea arbitrului sa fă- 

cut printrun act posterior actului consti: 

DESFRE .CONTRACTUL DE SOCIETATE 

(Duranton, : 

Art, 1518 

tutiv -de societate şi arbiirul refuză. :au 
este împiedecai -să-şi execule însărcinarea. 
tDuranton, XVII, No. 425; Duvergier V, No. 
249; Dalloz, R€p., Sociât&, No. 407). 

7, Potrivit dispoziţiilor art. 1854 c. civ. 
în. (1512 ce. civ. rom.) determinarea arbitru- 
lui va putea fi atacată numai dacă va fi 
invederat contra echităţii. (Dalloz, Rep. 
Socit€, No.. 404; Sippl., Sociât€, No. 191; 
Alexandresco, LX, p. 49%). 

8, Potrivit dispoziţiilor art. 1854 c. civ, în. 
(1512 c. civ, rom.) reclamaţiunea în contra 
determinării arbitrului va puiea fi făcută 
numai în termen de 90 zile libere din ziua 
în care asociatul ce se pretinde dăunat a 

aflat despre determinare; ne mai putând 

să reclame dacă a trecui acest termen sau 
dacă a început a executa determinarea fă- 
cută. (Dalloz, R&p., Sociâi€, No. 40%; A- 
lexandresco, LX, p. 495, 496). | 

9. [n caz de anulare a determinării tri- 
bunalul va face repartiția beneficiilor şi 

pierderilor potrivit art. 1855 c. civ, În. 
(15141 e. civ. rom.). (Baudry et Wabl, So- 
ciâte, No. 257). 

10, Dispoziţiile art. 1854 c. civ. fr. (1512 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţia societăți- 
lor comerciale şi asociaţiilor în partici- 
paţie. (Poni, Sociâtâs, II, No. 1854). 

Art, 1518. — Este nul contractul prin care un asociat își 
stipulează totalitatea câștigurilor. 

Asemenea, nulă este convenţiunea prin care s'a stipulat ca 

unul sau mai ') mulţi asociaţi să fie scutiţi de a participa la pierdere. 

(Civ. 5, 968, 1008, 1492, 1511; C. com. 87, 89; Civ. Fr. 1855). 

Text. fr. Art. 1855. — La convention qui donnerait ă lun des associ€s la 
totalit& des bân€fices, est nulle. 

Il en est de mâme de la stipulation qui affranchirait de toute contribution 

aux pertes, les sommes ou effets mis dans le fonds de la soci6t€ par un ou 
plusieurs des assoei6s. 

Bibliografie (continuare). 

PANAITESCU I. Consr., Notă sub C. Apel Bucureşti S. I, 171 din 23 Iunie 1925, Pand. Rom. 
1926, II, 257. 

Doctrină. 

1. Nu se poate conveni că numai unul 
dintre asociați să aibă toate beneficiile, 
deoarece o asemenea clauză este contrară 
esenței şi scopului societăţii care este îm- 
părţirea| beneficiilor între toți asociaţii. 
naniol. IL, No. 1969; Alexandresco, LX, p. 

2, O asemenea convenţie nu este vala- 
bilă chiar dacă s'ar prevedea clauza că aso- 
ciatul care ia toate beneficiile este obligat 
să suporte toate pagubele, deoarece în a- 
cest caz ceilalți aşociaţi nu ar avea nici- 

un interes. (Alexandresco, LX, p. 496, 497). 
3, Se poate conveni ca toate beneficiile 

societății se vor cuveni asociatului care va. 
rămâne în vieaţă. (Troplong, Sociât6, II No. 
646: Baudry et Wahl, Sociste, No. 271; 
Guillouard, Sociât6, No. 236; Comp.: A- 
lexandreseo, LX, p. 497; Contra: Duver- 
gier. Sociât&, No. 268; Laurent, XĂVI, No. 
288:. Huc, XI, No. 81). 

4, Nu se poate conveni ca unul sau mai 
mulţi asociați să fie scutiţi de a participa 
la pierderi. (Alexandresco, LX, p. 497). - 

5. Se poate conveni ca părţile asociaţilor 
în beneficii sau pierderi să nu fie fixate 

1) Cuvântul „mai“ din eroare lipseşte în edițiunea oficială, întunecând astfel sensul feazei. 
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proporțional cu aportul lor în societate, 
însă contribuţia la pierderi sau la bene- 
ficii să nu fie minimă, căci astfel sar 
eluda prohibiţiunea prevăzută de art. 1855 
€, civ. în. (1513 e. civ. rom.). (Alexandresco, 
IX, p. 497). | , NA 

6. Dacă sa stipulat clauza probhibită de 
art. 1855 c. civ. în. (1515 ce. civ. rom.) după 
o părere, societatea este valabilă, însă cla- 
uza e nulă şi în acest caz beneficiile şi 
pierderile se vor repartiza potrivit dispo- 
zițiilor art. 1853 ce, civ. fr. (1511 „e. Civ. 
rom.) (Mass et Verg€ sur Zachariae, IV, 
$ 715, p. 425). | —. 

7. După altă părere dominantă, însăşi 
societatea va îi nulă în acest caz. (Duran- 
ton, XVII No. 422; Troplong, Sociâte, II, 
No. 662; Demanie et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 39 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 377, text şi nota 9, p. 544, 54; 
Laurent, XXVI, No. 295; Huc, XI, No. %; 
Baudry et Wahl, Societe, No. 288; Gu. 

" DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civi) 

illouard, Sociâte, No. 206; Liyon-Caen et 
Renault: Trait6, II, No. 48; Planio!, II, No, 
1971; Alexandresco, LX, p. 497, 498). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Deşi este exact în drept că, potrivit 
art. 1513 din codul civil, contractul de a- 
sociaţie este nul când unul dintre asociaţi 
şi-a stipulat toate beneficiile rezultate din 
asociaţie sau când unul dintre asociaţi s'a 
exonerat de paguba eventuală, totuşi, când 
se constată că părţile, cunoscând rende. 
mentul obiectului pus în asociaţie, cal. 
culează un minimum de foloase pentru una 
dintr însele, care nu are nici administrația 
societăţii, această stipulaţie urmează a-și 
produce oaie efectele sale. (C. Apel Bu. 
cureşti S$. I, 171 din 23 lunie 1925, Pand. 
Rom. 1926, II, 257). 

Art. 1514. — Asociatul însărcinat cu administrațiunea în pu- terea unei clauze speciale a. contractului de societate, poate să facă, şi fără învoirea celorlalţi 
dela administraţiunea sa, întru cât le face fără dol. 

asociaţi, toate actele ce depind 

Această facultate nu i se poate revoca în cursul societăţii fără o cauză legitimă; dacă însă i s'a acordat aceasta prin un act posterior contractului de societate, atunci se poate revoca ca un .simplu “mandat. (Civ. 
1536 urm., 1550 urm.; Pr. 

associ6s, tous les actes 
sans fraude. 

969, 1515, 1516, 1517, 1520 urm., 1529, 
civ. 75; C. com. 107, 119; Civ. Fr. 1856). 

Tezi. fr. Ari. 1856. — L'associ6 chair 
speciale du contrat de sociât6, peut fair 

'$6 de ladministration par. une clause 
e, nonobstant l'opposition des autres qui dependent de son administration, pourvu que ce socit 

Ce pouvoir ne peut âtre revogu6 sans cause lâgitime, tant que la sociât& dure; mais s'il n'a 6t6 donn6 que par 
est r&vocable comme un simple mandat 

acte postrieur au contrat de sociâte, il 

Bibliografie (continuare) 
DEMETRESCU 1. PAUL, 

Doctrină, 

1. Părţile asociate pot 
uterea de a . administra 
exandresco, IX, p. 499). 

2, Creditorii unui asociat nu se pot amesteca în administraţia societăţii, nici s'o controleze, deoarece aceaștă administra- 
ție este un act pur personal al asociaţilor. (Baudry et Wabhl, Sociâte, No. 351), 

3. Dacă părţile asociate nu prevăd nicio 
dispoziţiune cu privire la modul de admi- nistraţie a societăţii, legea supleează vo- ința lor. (Alexandresco, Îe p. 499), 

+ Dacă sa numit unul sau mai mulți 

încredința .orcui 
societatea. (A- 

A „4Admistrafiunea Societăților în nume colecțiv“ , Justiţia Olteniei 15-18/1926. 

asociați ca administratori ai societăţii, nu- mai ei administrează bunurile asociaţiei în limitele conferite sau în lipsă după prin- cipiile dela mandatul general. (Alexan- dresco, IX, p. 500), 
_5. În cazul când asociatul a fost însăr- . cimat cu administraţia prin însăşi actul constitutiv al societăţii, el nu poate fi re- vocat decât pentru o cauză legitimă, cum ar fi pentru rea credinţă, infirmităţi grave, incapacitatea etc, (Alexandresco, Îx p. 500, 501) ” 6. In acest caz, asociatul administrator poate face, fără fraudă, toate actele ne- cesare, fără nicio opunere din partea coaso- 
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ciaților săi. (Alexandresco, LX, p. 300, 504). 

7, Dacă dreptul de administraţie a fost 

acordat unui asociat printrun act posterior 

contractului de societate, mandatul poate 

fi revocat, ca orice mandat în general. (A- 

lexandresco, LX, p. 501). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1, a) Administratorii unei societăţi, a- 

vând cel mai larg. mandat pentru. admi- 

nistrarea societății în tot ceea ce priveşte 

ajungerea scopului social, urmează ca a- 

unei când contractul de societate nu con- 

ține o enumerare limitativă, pentru a se 

putea şti dacă întrun anumit act, admini- 

stratorii au lucrat în limitele puterilor ce 

le sunt conferite sau au depăşit acele limite, 

“rebue examinat dacă în fapt acel act 

intră în natura operaţiunilor ce societatea 

şi-a propus să realizeze. 

DESPRE CONȚRACTUL DE SOCIETATE Art, 1515—1516 

b) Dacă înir'o societate al cărei obiect 

este cumpărarea de imobile cu scop de re- 

vindere, înstrăinarea lor făcând parte din 
însăşi natura operaţiunilor ce şi-a propus 

societatea, poate fi consimţită de admini- 

stratorii ei, acest drept însă nu poate fi 

recunoscut şi administratorilor unei socle- 
tăţii al cărei scop ar fi numai exploatarea 

şi vinderea produselor imobilelor cari con- 

stituesc patrimoniul societăţii. 

Astfel într'o societate al cărei obiect este 

exploatarea unei mine de lignit, directorii 
şi administratorii ei nu-şi pot exercita pu- 

terile lor decât cu privire la -direcţia şi 

administratia technică. şi comercială a ex- 

ploatării lignitului, deci numai la vân- 

zarea lignitului extras şi nu se pot întinde 

şi asupra dreptului de a. înstrăina și im- 

plicit nici de a ipoteca mina de lignit care 

formează însăşi patrimoniul Societăţii. 

(Trib. Ilfov, $. |, 248 din: 24 Februarie 1926, 

Dreptul 15 din 1926). 

Art. 1515. — Când mai mulți asociați sunt însărcinați cu 

administraţiunea, fără ca să fie determinate funcțiunile lor, ori 

„fără ca să fie stipulat că unul nu poate să facă niciun act fără 

celălalt, atunci fiecare din ei pot face în deosebi toate actele 

dependinte de această administrațiune. (Civ. 1517, 1543; C. com. 

107; Civ. Fr. 1857). 

Tezt. fr. Art. 1857. — Lorsque plusieurs associ6s sont charges d'admi- 

__nistrer, sans que leurs fonetions soient determinees, ou sans qu'il ait 6t6 exprimâ 

que Lun ne pourrait agir sans l'autre, ils peuvent faire ehacun s6par&ment tous 

les actes de cette administration. 

Doctrină. 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1857 c. civ. 
fr. (4515 ce, civ. rom.) când în contractul 
de societate nu se prevede nicio clauză cu 
privire la repartiţia funcţiunilor între ge- 
ranţi, ei vor putea face, fiecare în parte, 
toate actele de administraţie. (Pont, So- 
ciâtes, I, No. 536; Dalloz, Rep., Societe, 
No. 458; Suppl., Socictă, No. 5Ii; Baudry 
et Wabhl, Socist€, No. 510; Houpin, So- 
şieics, I, No. 101, 187; Alexandresco, IX, p. 

01). . 
2, Aceste dispozițiuni, îşi găsesc aplica- 

ţia la orice societate civilă, chiar societă- 
ţilor miniere. (Baudry et Wahl, Societe, No. 
341; Contra: Guillouard, Societe, No. 365). 

3, De asemenea şi societăţilor în nume 

colectiv. (Dalloz, Rep.. Suppl., Sociât€, No. 
511; Houpin, Sociâtes, Î, No. 187). 

4, Dispoziţiile acestea nu-şi găsese apli- 
caţia societăților anonime, în care în acest 
caz toţi administratorii trebuesc să lucreze 
împreună, dacă în statute nu se prevede 
repartiția 'funcțiunilor.  (Dalloz, Râp., 
Suppl., Sociât6, No. 1488; Lyon-Caen et 
Renault, Trait6 de droit commercial, II, 
No. 818). . i | 

5, De asemenea, nu se aplică societăților 

în comandită. (Dalloz, Râp., Suppl., So- 
ciât€, No. 677). | 

6. In cazul când sa făcut repartiţia 

funcţiunilor între administratori, ceea ce 

ar face un administrator peste puterile sale 

nu obligă societatea. (Pont, Sociâtes, Î, No. 
537; Houpin, Soeiâtâs, L, No. 101, 187). 

Art. 1516. — Dacă s'a stipulat că unul din administratori să 

nu poată îace nimic fără celălalt, atunci unul singur nu va putea, 

fără o nouă convenţiune, îace nimic în absenţa celuilalt, chiar 

când acesta ar îi în neposibilitate de a lua parte la administraţiune. 

(Civ. 1510, 1520, 1537; C. com. 107; Civ. Fr. 1858). 
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Tei. fr. Art. 1858. — Sil a ât€ stipulă que lun des administrateurs ne 
pourra rien faire sans Lautre, un seul ne peut, sans une nouvelle convention, 
agir en labsence de lautre, lors m6me que celui-ci serait dans Vimpossibilit& 
actuelle de concourir aux actes d'administration. 

Doctrină. 

“1, Dispoziţiile art. 1858 c. civ. în. (1516 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea numai 
în cazurile ordinare iar nu şi în cazurile 
când trebuesc să se ia măsuri necesitate de 
urgenţă. (Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 
382, nota 3, p. 562; Dalloz, Rep., Societe, 
No. 456; Guillouard, Sociât&, No. 151; Con- 
tra: Pont, Sociâtes, [, No, 539; Laurent, 
XXVI, No. 312; Baudry et Wahl, Sociâtă, 
No. 310). ă 

2, In cazul când au fost numiţi mai 
mulți geranţi cari trebuesc să lucreze îm- 
preună şi există desbinare între ei, după 
o părere, dacă unul din ei se opune, actul 
nu se poate face, (Dalloz, Râp., Socistg, 
No. 457) 

3. In această părere, dacă opunerea u- 

Art. 151%. — In 
modului de administraţiune, 

lipsă de stipulaţiuni 

nuia din geranţi este făcută din simplu 
capriciu sau din rea credinţă, asociaţii au 
dreptul să ceară disolvarea societății şi 
condamnarea asociatului la plata de da- 
une-interese. (Dalloz, Rep., Sociâtc, No 
457). - 

4, După altă părere, în cazul „când 
există desbinare între geranţi, majoritatea 
geranților va decide asupra facerii acte- 
lor de administraţie sau dacă există între 
ei paritate, va decide majoriiatea asoci- 
aților._ (Dalloz, Rep, Sociâte, No. 50%; 
Lyon-Caen et Renault, Traii€, ÎI, No. 26; 
Houpin. Sociâtâs, 1, No. 187). 

5. Dacă însă există numai doi asociaţi 
şi există desbinare între ei, actul de ad- 
ministraţie nu se poate face. (Lyon-Caen 
et Renault, Traite. II, No. 267; Houpin, 
Socictâs, LI, No. 187). 

speciale în privința 
se vor observa următoarele regule: 1. Se prezumă că asociaţii şi-au dat reciproc facultatea de a administra unul pentru altul. Fapta unuia obligă şi pe ceilalți asociaţi, fără ca ei să fi fost întrebaţi; aceștia însă sau unul din ei pot întotdeauna a se 

fi fost făcută. 
2. Fiecare asociat 

opune la o așa operaţiune înainte de a 

poate să se serve de lucrurile societăţii, întru cât le întrebuințează la destinațiunea lor statornicită prin uz, întru cât nu face daună societăţii şi întru cât nu împiedecă şi pe ceilalți asociați în exerciţiul dreptului lor. 
3. Fiecare asociat are dre 

contribue la cheltuielile necesare p 
4. Unul din asociaţi nu poate face nicio 

imobilelor societăţii, 

ptul de a obliga pe Coasociaţi să 
entru păstrarea lucrurilor societății. 

inovațiune asupra 
chiar când o ar crede avantajoasă ei, dacă ceilalți asociaţi nu se învoiesc la aceasta. (Civ. 991, 997, 1510, 1515, 1519, 1520 urm., 1533, 1536, 1551; C. com. 107; Civ. Fr. 1859). 

Test. fr. Art. 1859. — A dâfaut de 
d'administration, Von suit les regles suivantes: 

1” Les associ6s sont censs s'âtre donn6 reci 
nistrer lun pour Pautre. Ce que chacun fait, est 
ses associ6s, sans quil ait pris leur consentement: 

stipulations speciales sur le mode 

proquement le pouvoir d'admi- 
valable m&me pour la, part de 
; sauf le droit qu'ont ces der- niers, ou lun d'eux de sopposer î l'opâration avant quelle soit conelue. 2” Chaque assoei6 peut se servir des choses appartenant ă la a qu'il les emploie ă leur destination fixte par lusage, contre Linterât.de la sociâte, 

selon leur droit. 

dpense 

sociât€, pourvu 
et qu'il ne s'en serve pas ou de manitre ă empâcher ses assoei6s d'en user 

3 Ohaque associ& a le droit d'obliger ses associâs ă faire avec lui les 5 qui sont n6cessaires pour la conservation des choses de la sociâte. 
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40 Lu des assoei6s ne peut faire d'innovations sur les immeubles dâpen- 

dants de la soci&t€, mâme quand il les soutiendrait avantageuses ă cette societ, 

si les autres associ6s n'y consentent. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Administraţie 1 urm. Nulitate 3. 

Anulare 7. Opoziţie 4—-10. 

Bună credinţă 8. Pa ube 6, 12. 
Cheltueli de conservare 

14, 
Cheltueli utile 15. 
Daune-interese 6, 13. 
Destin ţie 13, Societate 1 urm. 

Folosinţă 12, 13. Societate de mine 2. 

Imbunătăţiri 17. Societate în nume colec- 

Instrăinare 10, tiv 3. 
Majontate 9, 10. Socoteli 11. 
Mandat tacit 1—3, 11. Terţi 7, 8. 

Prezumpţiune 1—3. 
Rea credinţă 7, * 
Reconstruire 16, 
Scrisoare 5. 

Doctrină, 

1, In cazul când nu există geranți, 

dreptul de administraţie aparţine tuturor : 

asociaţilor, ei fiind socotiți că şi-au dai 

mandat tacit mutual de administraţie. 

(Dalloz, Râp., Sociât€, No. 504; Suppl. 

Sociâte, No. 228; Alexandresco, IX, p. 501). 

2, Aceste dispozițiuni îşi găsesc aplica- 

ţia "la orice societate civilă şi deci şi 

societăţilor miniere, (Baudry ei ahl, So- 

cite, No. 515; Contra: Laurent, XXVI, No. 

425: Ghoillouard, Socit€, No. 364), , 

3, De asemenea, aceste dispoziţiuni își 

găsesc aplicaţiunea societăţilor în nume 

colectiv. (Dalloz, Rep., Sociâie, No. 91; 

Suppl., Sociât6, No. 50: Lyon-Caen et Re- 

nault, Traite, II, No. 252, 285; Houpin, 
Sociâtâs, |, No. 196). 

4, Dreptul de administraţie care. apar- 
ține fiecărui asociat poate fi împiedecat 

prin opoziția unui asociat. (Dalloz, Rep., 
Sociciă, No. 504: Suppl., Sociti6, No. 229; 
Alexandresco, IX, p. 501). 

5, Opoziția poate fi făcută în orice 
formă: printrun act extrajudiciar, o scri- 
soare sau un fapt. (Dalloz, Râp., Sociât, 
No. 511), 

6. Dacă asociatul face actul în conira 
căruia s'a făcut opoziţia, pierderea rezul- 
tată îl va privi numai pe el, fiind pasibil 

„şi 'de plata de daune-interese. alloz, 
Re€p., Sociât€, No. 510; Baudry et Wabl, 
Sogiete No. 322; Houpin, Sociâtâs, 1, No. 
03). : 

7. Dacă terțul cu care sa contractat 
cunoaşte existența opoziţiei, actul este nul 
şi nu poate obliga societatea. (Dalloz, 
hep.. Sociât6, No. 510; Laurent, XXVI, No. 
518; Baudry et Wabhl, Sociste, No. 323;. 
Guiilouard, Socist€, No. 145; Houpin, So- 
ciâtes, 1, No. 103). 

8. Dacă terțul a fost de bună credinţă, 
actul este valabil faţă de el şi obligă so- 
cietatea. (Pont, Sociâtâs, II, No. 1585, 1386; 
Dalloz, Râp., Sociât€, No. 510; Lyon-Caen 
et Renauli, Trait6, II, No. 285; Houpin, 
Sociâtes, [, No. 196; Contra: Baudry et 
Wabhl, Sociâi€, No. 522). - - 

9, In cazul când sunt mai mulţi aso- 

ciați şi unul dintre ei face opoziţie la un 

act, dacă majoritatea asociaţilor aprobă 

actul, el se va putea face, (Pont, Sociât6s, 

I, No. 565; Aubry et Rau, ed. 4-a , 

360. ziota 8, p. 563; Dalloz, Rep, Societe, 
No. 506; Suppl, Socict6, No. 229; Gu- 

illouard, Sociât6, No. 144; Houpin, So- 

ciâtâs, ÎL, No, 105; Alexandresco, lĂ, p. 

501, 502; Contra: Demanie et Colmet de 

Santerre, VIII, No. 45 bis; Laurent, XXVI, 
No. 5319; Huc, XI, No. 93; Baudry et 
Wahl, Socisie, No. 318). 

10, Această soluţiune are loc însă nu- 

mai pentru actele de administraţie, căci 

pentru actele de dispoziţie şi în general 

pentru derogările dela convențiunile soci- 
ale, este nevoie de aprobarea tuiuror aso- 

ciaților. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 382, 
nota 9, p. 563; Pont. Sociâtâs, I, No. 562; 

Dalloz, Rep, Sociâts, No. 512; Suppl. 
Sociste, No. 230; Laurent, XXVI, No. 3240: 

Huc, XI, No. 94; Guillouard, Socitte, No. 
145; Alexandresco, LX, p. 502). 

11, Asociatul, care în virtutea mandatu- 

lui tacit a făcut acte de administrație, ire- 
bueşte să dea socoteală coasociaţilor săi 
de gestiunea făcută. (Dalloz, Rep., Socict€. 

No. 529; Suppl., Sociâte, No. 514), 
12, Asociatul nu se poate servi de lu- 

crurile aparţinând societăţii dacă folosința 

lui strică intereselor societăţii. (Laurent, 
XXVI, No. 323; Guillouard, Sociât, No. 
249; Houpin, Sociâtes, IL, No. 105; Alexan- 
dresco, IX, p. 503). 

13. În cazul când asociatul se serveşte 
de lucrurile societăţii contrar destinaţiei 
lor sau drepturilor coasociaţilor, el poate 
ți condamnat, după împrejurări, la plata 
de, daune-interese. (Floupin, Sociâtâs, 1, No 

14, Potrivit dispoziţiilor art. 1859 $ 5 
e. civ, fr. (1517 $ 5 ce. civ. rom.) fiecare a- 
sociat are dreptul de a obliga pe coasa 
ciați să contribue la cheltuelile necesare 
pentru conservarea lucrurilor societăţii 
(Dalloz, Rep. Sociâte, No. 522; Troplong, 
Socist€, II, No. 735; Baudry et Wahl, So- 
ciâte, No. 524; Alexandresco, LX, p. 503). 

15. In ceea ce priveşte cheltuelile utile, 
cum ar fi lucrări de mărire, de decorații, 
ele trebue autorizate de toţi asociaţii. (Pont, 
Sociâtes, L, No. 736; Dalloz, Râp., Sociâte, 
No. 524; Guillouard, Sociât€, No. 216; Hou- 
pin, Sociâtâs, IL, No. 91). 

16. De asemenea, reconstituirea unei 
clădiri, distruse trebueşte autorizată de toţi 
coasociaţii. (Dalloz, Rep., Sociâi€, No. 524; 
Baudry et Wahl, Soci6t6, No. 524; Houpin, 
Socistâs, 1, No. 91). 

17, Inovaţiunile la imobilele societăţii 
nu pot fi făcute decât cu autorizația tu- 
turor asociaţilor. (Dalloz, Râp., Socist6 
No. 526, 527; Alexandresco, LX, p, 505). 
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Art. 1518. — Asociatul ce nu este și administrator, nu poate 
nici vinde, nici obliga lucrurile, chiar mobile, ale societății (Civ. 
1514, 1517; Civ. Fr. 1860). 

__ Teat. fr. Art. 1860. — L/'associ6 qui n'est point administrateur, ne peut 
aliener ni engager les choses mâme mobiliăres qui dependent de la sociâte. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1860 ce. civ. 
fr. (1518 c. civ. rom.) asociatul care pu 
este și administrator nu poate nici angaja, 
nici înstrăina lucrurile, chiar mobile ale 
societăţii. (Dalloz, Rep.. Sociâte, No. 560; 
Alexandresco, IX, p. 503). , 

2. Dacă nu sa numit un gerant şi deci 
este cazul a se aplica dispoziţiile art. 1859 
$ 1 e. civ. fr. (1517 $1 e. civ. rom-), după 
o părere, asociatul poate să proceadă la 
instrăinarea lucrurilor societăţii, când în- 
străinarea este scopul însăşi al societăţii. 
(Pont, Socictes, I, No. 582 urm.; Dalloz, 
Rep., Sociâte, No. 560; Guillouard, Socist, 

No. 141 urm. 251: 
No. 105). 

3. După altă părere, în acest caz as0- 
ciatul nu poate vinde lucrurile societăţii, 
chiar dacă această înstrăinare este con- 
formă cu scopul societăţii. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 582. nota 5 p. 565; Laurent, 
XĂVI, No. 517; Baudry ct Wabl, Socicts, 
No. 257), , 

4, Asociatul care este administrator are 
dreptul să vândă lucrurile numai dacă ele 
sunt destinate a fi vândute. In privința 
celorlalte lucruri nu are dreptul să le vân- 
dă nici să le oblige. (Dalloz. Rep. So- 
ciâte, No. 559: Alexandresco, LX, p. 504). 

Houpin, Sociâtes, [, 

Art. 1519. — Fiecare asociat poate, fără învoirea asociaților, 
să-şi asocieze o a treia persoană 
societate; nu poate 

în privința părții ce are în 
însă, fără învoirea aceasta, a-l asocia Și la 

societate, chiar când ar avea administraţiunea ei. (Civ. 1517; C. 
com. 80; Civ. Fr. 1861). 

- Tezt. fr. Art, 1861. — Chaque assoei6 peut, sans le consentement de ses associ€s, s'associer une tierce 
sociât6, il ne peut pas, 
qu'il en aurait l'administration. 

INDEX ALFABETIC; 
(la doctrină), 

Acţiune directă 17—20, 
Asociat la societate 1—12. 
Asociaţie în participaţie 

Pluralitate de asociaţi în 
participaţie 23, 

Preferință 21. 

  

5, 13 urm, robă 9. 
Cesiune 2-—12, 15, 16. Retract 12. 
Consimţimânt 14—9, Societate 1 urm. 
Consimţimânt tacit 7. Societate comercială 14, Creditori 19, 24, * Sncietate în  comandită Dată certă 24. simplă 4. 
Debitori 20, Societate în nume colec= 
Dizolvare 22. tiv 3, 14. 
Dovadă 9. Societate pe acţiuni 6. 
Executare silită 21, 
Opoziţie 21. 
Pagube 18, 

Terţă persoană 1 urm. 
Urmărire silită 21, 

  

Doctrină. 

1, Pentru ca să se poată asocia un nou 
asociat la socieiate, este necesar consimţi- 
mântul tuturor asociaţilor. (Dalloz, Râp., 
Sociât6, No. 583; Suppl,, Sociâte, No. 242; 
Alexandresco, IX, p. 505). 

2, Unul. din asociaţi nu poate ceda în 
totul sau în parte drepturile sale în socie- 
tate unei terțe, persoane, care să ia lo- 
cul său în societate, fără consimţimântul 
tuturor asociaţilor. (Pont, Socictâs, 1; No. 
609; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 581, text 
ŞI nota 1, p. 559; Dalloz, Rep, Suppl., 

personne relativement & la part qu'il a dans la 
sans ce consentement, lassocier ă la sociât€. lors mtme > 

Societe, No. 242; Laurent, XXVI. No. 332; 
Guillouard, Sociâtă, No. 154; Houpin, So- 
ci€tes, I, No. 106), . 

3. Această regulă îşi găseşte aplicaţiu- 
nea la societăţile în nume colectiv. (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Sociâte, No. 540; Lyon. 
Caen et Renault, Trait€ de droit commer- 
cial, IL, No. 270; Houpin, Sociâtâs, IL. No. 
194; Alexandresco, LX, p. 505, nota 2), 

4. De asemenea societăţilor în coman- 
dită simplă. (Dalloz, Rep. Suppl.. Societe, 
No. 791; Lyon-Caen et Renault, Traite, II. 
No. 536 bis; Houpin, Soci6tes, I, No. 227; 
Alexandresco, IX, p. 505). 

5, De asemenea, asociaţiilor în partici- 
paţie. (Houpin, Sociâtâs, IL, No. 265, A- lexandresco, LX, p. 505), 

6. Această regulă nu-şi găseşte aplicaţi- unea la societăţile pe acţiuni care sunt 
mai mult societăţi de capitaluri decât de 
persoane. (Baudry et Wah], Sociâte, N». 
294: Guillouard, Sociâte, No. 254; Alexan- 
dresco, IX, p. 505). 

7, Consimţimântul asociaţilor la cesi- 
unea unei părți sociale nu e supusă la nicio formă, el putând fi şi tacit, (Dalloz, 
Rep., Sociei€, No. 585). 

8. Asociaţii pot conveni prin contractul 
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constitutiv ca cesiunea drepturilor să se 

poată face. (Pont, Socitiâs, IL, No. 609: 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 581, p. 559; 

Dalloz, Rep., Sociât6, No. 584; Baudry et 

Wabhl, Sociât€, No. 224 Guillouard, So- 

ci&t€, No. 255; Lyon-Caen et Renault, Trai- 

+6, IL, No. 270). 
9, Dovada consimţimântului asociaţilor 

se va face potrivit regulelor de drept co- 

mun. (Pont, Socicies, Î, No. 606; Laurent. 

XXVI, No. 533; Baudry ei Wahl, Sociâte, 
No. 224; Guillouard, Sociât6, No. 254; Hou. 
pin, Sociâtes, [, No. 106). 

10, Cesionarul devine un nou asociat a- 
vând aceleaşi drepturi şi obligaţiuni ca şi 

şeilalţi asociaţi. (Dalloz, Râp., Socisi, No. 
85). : 

11, În urma -cesiunii, cedentul fostul a- 

sociat este ţinut la toate obligaţiile con- 
tractate de societate până în momentul ce- 

siunii. (Baudry et Wahl, Socit&, No. 241; 
Lyom-Caen et Renault, Îrait, II, No. 270; 
Houpin, Sociâtâs, IL, No. 194). 

12, Se poate valabil stipula în contrac- 
iul de societate că dacă unul din asociaţi 
cedează partea sa, ceilalţi eoasociaţi vor 

avea dreptul de retract, (Dalloz, R6p, 
Sociât6, No. 584; Suppl., Sociât€, No. 54; 
Baudry et Wahl, Sociât6, No. 244). 

13, Potrivit dispoziţiilor ari. 1861 c. civ. 
fr. (1549 c. civ. rom.) fiecare asociat poate 
fără învoirea coasociaţilor să-şi asocieze o 
terță persoană în privința .părţii ce o are 
în societate, (Dalloz, R6p., Sociâi€, No. 
583; Suppl, Sociâte, No. 242, 542, 79%; 
Alexandresco, IX, p. 505). 

14, Această regulă îşi găseşte aplicaţi- 
unea nu numai la societăţile civile, ci și 

la cele comerciale, cum ar fi societăţile 
în nume colectiv. (Dalloz, Râp., Suppl., 

Sociâi6, No. 542; Lyon-Caen et Renault, 

Traite, II, No. 271; Houpin, Sociâiâs, |, 
No. 106). | 

15, In cazul când cesiunea către, asoci- 
atul în participaţie este totală, cesionarul 
are faţă de cedent toate drepturile unui 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art: 1520 

cumpărător. (Dalloz, Râp., Suppl. Socicte, 
No. 545). , 

16, În cazul când cesiunea este par- 

jială, ea echivalează cu o adevăraţă sub- 

asociație. (Pont Sociâtes, I, No. 618, 619; 

Dalloz, R&p., Sociât€,. No. 583, 586; Suppl., 

Socitte, No, 545; Laurent, XXVI, No. 337; 

Baudry et Wahl, Socici€, No. 223; Gu- 

illouard, Socists, No. 260; Houpin, Sociâtes, 

1, No. 107). , 

17, In asociaţia în participaţie, asociatul 

în participaţie are acţiune directă numai 

contra asociatului din societate iar nu şi 

contra societăţii. (Pont, Sociies, No- 

625; Dalloz, Rep. Sociât&, No. 587; Suppl., 

Soci&t, No. 543; Laurent, XXVI, No. 537; 

Lyon-Caen et Renauli, Traitâ, Ii, No. 271; 

oupin, Sociâtes, I, No. 107; Alexandresco, 

TĂ, p. 506 nota). 
18, De asemenea asociatul din societate 

are acţiune directă contra asociatului în 

participaţie, pentru a contribui la pierde- 

zile ce a suferit în societate. (Dalloz, R6p.. 

Socict&, No. 587; Baudry et Wabhl, Socict, 

No. 226: Guillouard, Sociâte, No. 263). 
19. Creditorii societăţii nu au acţiune 

directă contra asociatului. în participaţie. 

(Dalloz, Râp., Sociâte, No. 595; Pont, So- 
ciâtes, Î, No. 634). 

20, Asociatul în participaţie nu are ac- 

țiune directă contra debitorilor societăţii. 

(Dalloz, R€p., Socisi€, No. 600). 

2], Asociatul în participaţie are pre- 
ferință, faţă de creditorii asociatului în so- 

cietate numai dacă asociaţia în participa- 

ție a dobândi dată certă înainte de ur- 

mărirea şi opoziţia ce le vor fi făcut cre- 
ditorii asupra drepturilor debitorului lor 

în societate. (Dalloz, Râp., Sociât6, No. 

596; Suppl,, Sociâte, No. 545; Houpin, So- 
" ciâiâs, |, No. 107). 

29, Asociaţia în participaţie se sfârşeşte 

în mod necesar odată cu încetarea socie- 
tăţii. (Dalloz, Rep., Sociâtâ, No. 800). 

23, Asociatul în societate poate face 
mai multe asociații în participaţie suc- 

cesive. (Pont, Socitâs, I, No. 621; Dal- 
loz, Rep... Societe, No. 601). 

Secţiunea II. — Despre obligațiunile asociaţilor către a treia persoană. 

Art. 1520. — In orice societăţi, afară de cele comerciale, 

asociaţii nu sunt solidari răspunzători pentru debitele sociale, și 

nici poate unul să oblige pe ceilalţi, dacă aceştia nu i-ar îi dat 

împuternicire. (Civ. 1041, 1517, 1531, 1537; C. com. 42, 106 urm,, 

114; Civ. Fr. 1862). 

Temt. fr. Art. 1862. — Dans les sociât&s autres que celles de commerce, 

les associâs ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et lun des asso- 

ci€s ne peut obliger les aatres si ceux-ei ne lui en ont confere le ponvoir. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acte de administraţie 10. | Daune 9. 
Acte de dispoziţie 11. Derogare 2, 4. 
Administrator 7—9. Dol 9. 
Asociaţie în participaţie 6. | Forma contractului 5, 

Fraudă 9, Societate civilă 1 urm, 
Gerant 7—9. Societate civilă sub formă 
Mandat 7. comercială 5,. 
Natura convenției 3. Societate în nume colec- 
Nume şocial 7—9. tiv 5. 
Pagubă 9. Terţi 12, 
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Art, 1521-—1522 

Doctrină. 

1. În societăţile civile, în principiu, nu 
există solidaritate între asocidţi. (Pont, So- 
ciâtes, I, No. 653; Dalloz, Rep., Sociste, 
No..:625; Suppl,, Societe, No. 249; Baudry 
et Wahl, Socict6, No. 349; Houpin, Socictes, 
I,.No. 111; Alexandresco, IX, p. 508). 

2. Asociaţii pot stipula solidaritatea în 
contractele ce le încheie cu terţele persoane 
Pont, Sociâiâs, I, No. 654; Dalloz, Rp, uppl., Sociât6, No. 249; Baudry et Wabhl, Societe, No. 349; Houpin, Sociâtes, 1, No. 111; Alexandresco, IX, p. 508, nota 1). 
3, Solidaritatea între asociaţi poate re- 

zulia şi din natura convențiunii încheiate (Dalloz, Rep., Socist, No. 625). 
14. Asociaţii pot stipula în contractul so- cial solidaritatea de care se pot prevala 

terţele persoane, (Baudry et Wabl, So- ci6t€, No. 350; Alexandresco, IX, p. 508, 
nota 1). - 

5, Solidaritatea poate rezulta din forma contractului de societate. Astfel, asociaţii 
vor fi solidar răspunzători, dacă societa- tea lor civilă a fost făcută în forma co- mercială a unei societăţi în nume colec tiv. (Pont, Sociâtâs, I, No. 655; Dailoz, €p., Suppl., Sociâte, No. 249, 2125; Bau- dry et Wahl, Sociâte, No. 349; Laurent, VI, No. 550; Guillouard, Sociste, No. 270;  Houpin, Socittâs, IL No. îti; A- lexandresco, IX, p. 508, nota 1). 6, Dispoziţiile art. 1862 e. civ. în, (1520 C. civ. rom.) se aplică şi asociaţiilor în participaţie, (Dalloz, Rep., Su l., Sociâte, No. 2062; Houpin, Sociâtâs, I, No. 269), 7, Pentru ca societatea să fie obligată prin actele făcute de unul din asociaţi, se 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE 

1521 — Când mai mult 

- 

Codul civil 

cer două condițiuni: ca asociatul să fi 
întrebuințat numele social, adică să fi hu. 
crai în numele societăţii şi ca asociatul 
să fi avut împuternicirea de a obliga so- 
cietatea. (Dalloz, Rep., Sociât6, No. 6%; 
Suppl., Sociâtă, No. 245; Alexandresco, IX, 
p. 506, 507), , 

8. Gerantul care a lucrat în limita pu- 
terilor. conferite, în numele societății, o- 
bligă numai societatea, iar pe el se obligă 
numai pentru partea sa, (Dalloz, R&,, Sociâte, No. 604; Suppl., Socitte, No. 245; Laurent, XXVI, No. 345; Houpin, Sociâts, 
I, No. 110), 

9. In cazul când gerantul a lucrat în 
numele societăţii, în sfera atribuţiilor sale, 
societatea este direct răspunzătoare de ac- tele dolozive, frauduloase sau numai dă- unătoare comise de gerant în exerciţiul 
funcțiunilor sale. (Dalloz. RE ., Suppl, 
Societe, No. 522, 700; Houpin, Societes, ], 
No. 110). , , 

10. Pentru actele de administraţie, pu- 
terea de a angaja societatea nu trebuește 
să fie expresă. (Pont, Socictâs, I, No. 64; 
Dalloz, Râp., Sociâte, No. 607; Alexan- dreseo, IX, p. 507). , 

„ Pentru actele care întrec limiia ad- ministraţiei, trebueşte în general, o îmnpu- 
ternicire specială. (Pont, Socites, 1, No. 
647; Dalloz, Rep. Socr>+5, No. 607). 

12. In cazul când asociatul a lucrat. în 
afară de puterile sale, actul său nu obligă societatea însă rămâne el obligat, cel pu- țin în cazul când nu.a făcut cunoscut ter- jului cu care a contractat împuternicirea 
sa. (Pont, Socictes, I, No. 646; Dalloz, Râp, Sociâte, No. 60: Baudry et W. ahl, Socicte No. 535; Houpin, Socistâs, 1, No. 110). 

„Câi i asociaţi s'au îndatorat către un lecare rămâne răspunzător către acesta Cu O sumă și parte egală, oricare ar fi capitalul, afară numai când anume s'a stipulat că fiecare rămâne răspunzător 
Fr. 1863). 
— Les associâs sont tenus 

chacun pour une 
la. sociâte . fât restreint lobligation de celui-ci sur le pi 

pus în societate. (Civ. 
Tezi. fr. Art. 1963. 

lequel ils ont contract, 
part de lun d'eux dans 

Doctrină, 

1, Potrivit principiilor generale în socie- tăţile civile, fiecare asociat este obligat numai pentru partea sa. (Dalloz, R Sociâte, No. 620; Suppl,, Societe, No. 249). 2, Potrivit dispozițiilor art. 1863 c. civ. x. (1521 ce civ, rom.) pentru obligaţiile 

„Art. 1522, — Stipulaţiunea anume r obligaţiune pe seama societăţii, îndato contractant şi nu pe ceilalţi, afa 

contraciate. de un asociat, 

ră numai când aceștia 

în proporţiunea capitalului 

envers le crâaneier avec somme et part €gales, encore que la moindre, si acte n'a pas spâcialement ed de cette derniăre part. 

de învestit cu pu- teri legale Şi în nuinele societăţii, asociaţii sunt obligaţi pentru părţi egale. (Alexan- dresco, IX, p. 508). 
3, Motivul : acestor dispoziții este că creditorii nu sunt obligați să cunoască par- ca, fiecărni asociat. (Alexandresco, | ,p. > . 

ostită că s'a contractat o 
reşte numai pe asociatul 

l-ar fi împu- 
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ternicit la aceasta, sau când ar îi rezultat un profit pentru socie- 

tate. (Civ. 974, 991, 1517, 1520, 1521; Civ. Fr. 1864).. 

Text. fr. Art. 1864, — La stipulation que lobligation est contvaetâe pour 

le compte de la soeiât6, ne lie que associ€ eontractant et non les autres, & 

moins que ceux-ei ne lui aient donn$ pouvoir, on que la chose n'ait tourne au 

profit de la sociâte. 

Doctrină, 4, În acest caz, terţul cu care a contrac- 

tat asociatul va avea contra societăţii ac- 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1864 c. civ.  țiune din gestiunea de „afaceri sau de in 

francez (1522 codul civil român) în ca-  rem Yers0, (Pont, Sociâtâs, 1, No. 620; Dal- 

zul când un asociat care nu este admi-  loz, REp- Suppl., Socictă, No. 247; Lau- 

nistrator, contractează stipulând că con- rent, XXVI, No. 546; Houpin, Sociâi6s, T 

tractul este făcut în numele societăţii, so- No. 110: Alexandresco, LX, p. 507. | 

cietatea nu va fi obligată decât dacă a- 5. Când creditorul urmăreşte pe asociați 

sociatul a primit împuternicirea de a lu- în baza acţiunii de in rem verso, aceştia nu 

cra în numele celorlaţi asociaţi sau dacă  YOr fi obligaţi decât în proporţie cu to- 

din contract a rezultat un profit pentru losul tras de fiecare din «i. (Alexandresco, 

societate. (Baudry et Wahl, Socitie, No.  1X, p. 508). , , J 

544; Lyon-Caen et Renault, Trait€ de droit 6. Terţul creditor este obligat să pro- 

commercial, II, No. 294; Alexandresco, IX,  beze că afacerea a profitat societăţii. 

p. 507). 
(Pont, Sociâts, I, No. 650; Dalloz, Rep. 

2, In cazul când asociatul a încheiat un Soeiât&, No. 610). , _ 

contract în numele societăţii fără man- 7, În cazul când asociatul a lucrat în 

dat și din acesti contrat nu a rezultat un numele său propriu, terțul creditor nu va. 

profii pentru societate, va rămâne singur avea acţiune de în rem verso conira s0- 

obligat. (Dalloz, Rep.. Suppl.. Soci6i6, No. cietăţii. Folosul pe care în acest caz, îl 

947: Baudry et Wabhl, Sociât€, No. 341; trage societatea nu-l datorește terțului ci 

Lyon-Caen et Renault, Trait6 da droit asociatului, însă asociatul având în specie 

commecial, II, No. 294). o acţiune contra societății până la concu- 

3, În cazul când asociatul a lucrat în renţa profitului ce a tras, creditorul va 

numele societăţii, fără mandat sau a tre- putea exercita în baza art. 1160 c. cv. în. 

cut peste marginile mandatului dat şi a- (974 c, civ. rom.) acţiunea în numele de- 

facerea a profitat societăţii, aceasta va fi  bitorului său. (Aubry et Rau, ed. 4a, IV, 

obligată însă numai în măsura în care a $ 583, p. 564%; Troplong, Societe, II, No. 

profitat. (Dalloz, R€p., Sociât6, No, 622; 772; Pont, Sociâiâs, |, No. 654; Laurent, 

uppl., Sociât€, No. 247; Baudry et Wabl, XXVI, No. 547; Baudry et Wabl, Societe, 

Sociâtă, No. 541: Houpin, Sociâts, I, No. No. 534: Guillouard, Sociât€, No. 265; Con- 

110). 
tra: Duranton, XVII, No. 449). 

„CAPITOLUL. IV. 

Despre diversele moduri după cari încetează societatea. 

Art. 1523. — Societatea încetează: 
1. Prin trecerea timpului pentru care a fost contractată; 

2. Prin desființarea obiectului sau desăvârşirea afacerii; 

3. Prin moartea unuia din asociaţi; 
4. Prin interdicţiunea, sau nesolvabilitatea unuia din ei; 

5. Prin voinţa expresă de unul sau mai mulți asociați de a 

nu voi a continua societatea. (Civ: 185, 435 urm., 1019 urm. 1502, 

1524—1526, 1527 urm.; C. com. 19, 103,191, 193, 234, 695 urm.;. 

L. Timbr. 21 $ 3; Civ. Fr. 1865). _ | 

Tezi. fr. Art. 1865. — La, sociât6 finit: 
10 Par Vexpiration du temps pour lequel elle a €t€ contractâe; 

20 Par Pextinction de la chose, ou la consommation de la n€gociation; 

30 Par la mort naturelle de quelquun des assoei6s; 

40 Par la mort civile, linterdietion ou la dâconfiture de Lun d'eux; 

50 Par la volont6 qu'un seul ou plusieurs expriment de n 'âtre plus en sociste. 
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Art. 1523 

INDEX ALFABELIC 

(la doctrină), 
Absenţă 25. Majoritate 44, 42. 
Afacere anumită 6, 3, Mine 11. 
Alienaţie 31. Moarte 16—24, 
Avânzi-cauză 22, Moştenitori 22—2+. Concordat 35, Nebunie 3. 
Consiliu judiciar 28—30. Obiect 10, 1. | . Consimţimânt 41, 42. - | Perderea capitalului social Derogare 23, 27, 39, 40. 12 —15, Desființarea obiectului 10, Reprezentanţi 22. 

Hi Societate 1 urm. | 
Societate anonimă 19, 3, 

Dizoivare 2,4, 5, 3, 8, 10— 
46 Societate comercială 17— Dizolvare condiţională 4, 

19, 37, 38 Efecte 45, 46, 2 i Enumerare enunciativă 1, Sogietate d” a comandită 
Espirarea_ termenului 2, Societate în nume colec- 3, 5—7, 9, 16, 42, 
Faliment 34—40, 43, 
Hotărire 33, 34. 
Insolvabilitate 32, 33, 36— 

40, 43 

tiv 17, 37, 

Societate particulară 16. 
Societate universală 16. 
Termenul societăţii 2, 3, 

5—7, 9, 16, 4, 
Terţi 21, 46. 

Iaterdicţiune 26, 27, 
Invocare 43,   

Doctrină, 

I. Art. 1865 e. civ. fr. (1523 c. civ. rom.) nu enumără toate modurile de stingere 
ale societăţilor civile, (Alexandresco, IX, 
p. 5i1). 

2, Oricare ar fi durata, societatea con- tinuă până la expirarea termenului fixat, afară de cazurile excepţionale când poate fi disolvată înainte de termen. (Pont, So- ci6t6s, I, No. 249, 778; Dalloz, Râp., Sociâte, No. 674: Suppl.. Societe, No. 261; Laurent, X, No. 233; Lyon-Caen et Renault, Trait€ de droit commercial, II, No. 300, 301; A- lexandresco, IX, p. 511). - 
3. Termenul unei societăţii poate fi de- terminat în mod implicit. (Dalloz, R€p., Sociste, No. 64). 
4, Dizolvarea societăţii este condiţională când evenimentul care trebue să facă să înceteze societatea este viitor şi. necert,. (Dalloz, Rp. Sociât6, No. 659). 
5. La ajungerea termenului, societatea se disolvă de plin drept şi fără judecată, afară dacă sa prevăzut în contractul so- cietății o clauză contrară, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 5384, p. 567; Dalloz, Rep., Sociât6, No. 658; Houpin, Sociâtes, 1, No. 151; Alexandresco, IX, p. 541). 
6. In cazul când o societate a tost con- stituită în scopul unei afaceri anumite, ea încetează în momentul când această afa- cere a fost desăvârşită, (Dalloz, Rp., So- ciâi6, No. 600; Lyon-Caen et Renault, Taaite de droit commercial, II, No. 306; Houpin, Sociâtâs, 1, No. 156; Alexandresco, IX, p. 512). 

"7. Cu toate că prin contract s'a fixat un termen, societatea poate fi disolvată înainte de ajungerea termenului dacă toți asociaţii. o cer. (Dalloz, Rp, Sociste, . : Suppl., Sociâte, No. 261; Laurent XĂVI, No. 567; Guillouard, Soci€te, No. 281; Houpin, Sociste, I, No. 1534). - 8, O societate se desființează în cazul când unul dintre asociați reuneşte în mâi- nile sale toate acțiunile sau toate dreptu- 
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rile care reprezintă capitalul social. (Hou. 
pin, Sociâtes, [, No. 154). , 

9, Cu toate că termenul a expirat, este 
posibil ca societatea să nu înceteze. Ast. 
fel ar fi în cazul când s'a constituit o s0- cietate în scopul unei afaceri determinate şi s'a fixat un termen, însă la termen afa- 
cerea. nu a fost desăvârșită, așa încât ea va continua până la desăvârşirea afacerii, (Pont, Sociâte, 1. No. 684: alloz, Rep, Sociâte, No. 643: Laurent, XXVI, No. 566: * Guillouard, Sociâte, No. 280; Houpin, Soci- 6tes, I, No. 132). 

10. Societatea se desființează prin des- ființarea obieetului socictăţii nu numai ma. terială ci şi prin orice eveniment care face obiectul impropriu la folosul pentru care a fost pus în societate. (Houpin. Socictes, |, No. 135; Alexandresco, IX, p. 512), 11. Astfel, dacă sa format 0 societate pentru exploatarea unei mine, ea se des- fiinţează prin revocarea concesiunii data societăţii sau prin e uizarea minei. (Pont, Sociâtâs, ], No. 682: Aue. XI, No. 111; Bau- dry et Wahl, Societe, No. 378; Guillouard, Societe, No, 293; Houpin, Sociâtâs, [, No. 155; Alexandresco, IX, p. 512), 
12. Pierderea capitalului social, după o părere, nu aduce desfiinţarea, societăţii însă asociaţii pot, în cazul când capitalul social nu este suficient entru funcţiona- rea societăţii, să ceară esliințarea Jude- cătorească a societăţii potrivit dispoziţii- lor art. 1871 c. civ. fr, (1529 c. civ. rom.). (Baudry et Wanl, Sociâte, No. 380; Alexan- resco, LX, p. 545). 
13. In acest caz, asociaţii pot, dacă vor, să completeze capitalul social. (Dalloz. Rep, Socite, No. 676). 14. După altă părere, pierderea capi- talului social aduce încetarea societății. (Dalloz, Rep, Sociât&. No. 677; Suppl., So- ci6t€, No. 27; Guillouard, Sociâte, No. 289; Houpin, Societe, 1, No. 135). 
15. Dacă însă pierderea capitalului este ă Societatea nu va înceta când ea 

în scopul pentru care a ost constituită. (Pont, Soci&tes, I, No. 694; Dalloz, Rp. Sociât€, No. 677; Su pl., So- cicte, No. 273; Laurent, XXVI, NS, 372; Guillouard, Sociste, No. 289). 
16. Societatea încetează prin decesul unuia dintre asociaţi. Această regulă îşi găseşte aplicaţiunea atât la i niversale cât şi particulare, la societățile cu termen fix sau nelimitat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 584, p: 569; Dalloz, Rep., Sociât&, No, 69; Suppl., Sociâte, No. 274; Houpin. Sociâte, [, NE 157; Alexan- dresco, IX, p. 514, 515). 
17. Această 

țiunea atât la 
cietăţile 
(Dalioz, R 

regulă își găseşte aplica- 
societăţi civile cât şi Îa so- 

î colectiv. 

255; Lyon-Caen et Renault. 'Trait6, IÎ, No. 511: Houpin, Sociâtes. |. No. 201). 18. De asemenea. la - societăţile în co-
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Codul civil 

mandită simplă. (Dalloz, Rep. Suppl., So- 

ciât6, No. 795). J 

19, Societăţile anonime nu încetează 

prin moartea unuia din asociaţi, nici s0- 

cietăţile în comandită pe acţiuni prin 

moartea  comanditarilor. (Troplong, 50- 

cite, II, No. 886; Dalloz, R&p„ Socictă, 

No. 724; Suppl., Societe, No. 189; Baudry 

et Wahl, Sociât6, No. 38%; Alexandresev, - 

IX, p. 515). 
20, Societatea încetează de plin . drepi 

prin decesul unui asociat, fără să fie ne- 

voie de vreo notificare, sau publicaţie. 

(Pont, Sociâtes, 1, No. 702; Dalloz, Râp. 

Sociâte, No. 695; Baudry et Wahl, Societe, 

No. 369; Guillouard, Societe, No. 295; Hou-- 

pin, Sociâtâs, Î, No. 157: Alexandresco, LX, 

p. 515). : 

21, Această soluțiune are loc nu numai 

între asociaţi, ci şi faţă de terți (Pont. 

Soci6te. [, No! 704; Baudry et ahl, So- 

ciâte, No. 586; Houpin, Sociâtâs, I, No. 

157; Alexandresco, IX p. 515). 

29, De disolvarea societății prin moartea 

unui asociat se pot prevala asociaţii și 

chiar moştenitorii şi avânzii-cauză ai 

asociatului decedat. (Laurent, XXVI, No. 

390; Houpin, Sociâtâs, I, No. 151). 

23, Se poate stipula că societatea nu 

va înceta prin decesul unuia dintre asociaţi. 

(Dalloz, Rp. Suppl., Sociâte, No, 2%; 

Guillouard,  Sociât6, No. 29; Alexan- 

dresen IX, p. 515; Comp: Laurent, XXXVI, 

No. 430). 

24, Dacă după decesul unui asociat, a- 

sociaţii rămaşi convin, fără să îi existat 

o clauză anterioară, să rămână în socie- 

tate, fără să admită pe moştenitorii aso- 

ciatului decedat, se formează o nouă s0- 

cietate, deoarece vechea societate a înce- 

tat de drept. (Pont, Socici6s, I, No. 710; 

Dalloz, Râ&p., Sociât6, No. 715). 

'25, Absența, chiar declarată, a unui a- 

sociat nu aduce încetarea de plin drept a 

societăţii. (Demolombe, Il, No. 144; Pont, 

Sociâtâs, I, No. 707: Guillouard, Soci6t6s, 

No. 309; Huc, XI, No. .120; Lyon-Caen ei 

Renault, Trait6, II... No. Bit îer; Houpin, 

Sociâtâs, | No. 142; Alexandresco, LX, p- 

8). 
26. Interdieţiunea legală sau judiciară 

a unui asociat aduce încetarea societăţii de 

plin drept. (Pont, Sociâtes, I, No. 722; 

Dalloz, Rep. Societe, No. 726; Suppl., So- 

ciete, No. 28; Huc, XI, No. î21; Gu- 

illouard, Soci6t6, No. 512: Baudry et Wahl, 

Sociâte, No. 414; Lyon-Caen et Renault, 

Traită, II, No. 520; Houpin, Sociâtâs, |, 

No. 143; Alexandresco, LX, p. 517). . 

27. Se poate conveni ca în caz de inter- 
dicțiune a unui asociat societatea să con- 

finue, (Baudry et Wahl. Sociâi6, No. 418; . 

Huc, XI, No. 121; Guillouard, Sociât6, No. 
518: Planiol, II, No. 1981; Alexandresco, 
IX, p. 517, nota 2). 

28, Punerea sub consiliu judiciar a u- 

nui asociat, după o părere aduce înceta- - 

rea societății. (Duranton, XVII, No, 474 

Dalloz, Rep., Sociât6, No. 727; Suppl., So- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE 
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cicte, No. 286: Lyon-Caen ei Renault, 

Trait6, IL, No. 521). 

29, După altă părere, punerea sub con- 

siliu judiciar, a unui asociat nu aduce de 

plin drept încetarea societăţii, „deoarece nu 

poate fi asimilată cu interdicţia (Pont: So- 

ciâtes, 1. No. 723; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

IV, $ 584, text şi nota 9, P. 570; Laurent 

XXVI, No, 585; Baudry et Wahl, Sociste, 

No. 415; Guillouard. Sociât6, No. 543; 

Houpin. Socicts, |, No, 144; Alexandresco, 

TX, p. 518). o 

30, In această părere, punerea sub con- 

siliu judiciar a unui asociat poate constitui 

o cauză de disolvare judiciară a societăţii. 

(Baudry et Wabhl, Societ6, No. 415; Houpsn, 

Sociâtâs, LI, No. 144). - , 

3], Punesea unui asociat întrun 0Spi- 

ciu de alienaţi, nu aduce încetarea de plin 

drept a societății, ci poate constitui o ca- 

uză de dizolvare judiciară a societăţii, 

(Huc, XI, No. 122: Baudry et Wabhl, So- 

cite, No. 416; Guillouard, Sociâte. No. 313; 

Houpin. Sociâtâs, Î, No. 145; Alexandrescu, 

IX, p. 518). | , 

32. Insolvabilitatea unui asociat aduce 

de- plin drept încetarea societăţii, afară de 

clauză contrară. (Baudry et Wahl, Societe, 

No, 420; Guillouard, Sociâte, No. 518; 

Houpin, Soci6t&s: 1, No. 146; Alexandresco, 

TX, p. 517)- Ă 

33. Pentru ca insolvabilitatea unui aso- 

ciat să aducă încetarea de plin drepi a 

societăţii, trebueşte să fi fost recunoscută 

prin hotărire, (Laurent, XXVIL, No. 387; 

Baudry et Wahl, Socii6, No. 424; Gu- 

illomard, Sociât&, No. 545; Lyon-Caen ei 

Renault. Trait€, II, No. 322; Houpin, So- 

ciâtes, I, No. 146). - 

34, Falimentul unui asociat. aduce de 

plin drept încetarea societăţii. (Pont, So- 

ciâtes, LI, No. 726; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

IV, $ 584, nota 10, p. 5%; Dalloz, Râp. 

Sociciă, No. 728; Suppl., Sociât6, No. 287; 

Laurent, XXVI, No. 386; Baudry et Wabl, 

Sociâte, No. 425; Guillouard, Societe, No. 

516; Houpin, Sociltes, |, No. 147; Pla- 

aie Îl, No. 1992; Alexandresco, TX, p. 

17). 

35, Concordatul. obținut de falit nu tace 

să reînvie societatea. (Aubry et Rau, IV, 

$ 584, p. 570; Dalloz, Rep. Suppl., So- 

ci6t6, No. 28 Laurent, XXVI, No. 708; 

Guillouard, Sociât€, No. 317; Hou in, So- 

ciâtes, |, No. 147; Alexandresco, IX, p. 517, 

nota 4). 
36, Incetarea societăţii prin insolvabi- 

litate” sau falimentul unui asociat, îşi gă- 

seşte aplicaţia la orice fel de societate ci- 

vilă. (Baudry et Wahl, Socistă, No. 425; 

Guillouard. Sociâte, No. 318). 

37, De asemenea, la societăţile comer- 

ciale în nume colectiv sau comandită sim- 

plă. (Lyon-Caen et. Renault, Trait€ de 

droit commercial, IL, No. 322; 525, 524, 542). 

38, Ea nu se aplică însă societăţilor co- 

merciale anonime. (Lyon-Caen ei Renault, 
Traită, îl, No. 1026). 

309, Asociaţii pot stipula că societatea 
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va continua deşi unul din asociaţi ar fi 
it sau insolvabil. (Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 384 p. 570; Laurent, XĂVI, No. 
391: Huc, XI, No. 125; Boistel, Precis de 
droit commercial, No. 574, 
Wahl, Socistă, No. 429; Guillouard, So- 
ci6te, No. 318; Lyon-Caen et Renauli, Trai- 
16 de droit commercial, II, No. 534; A- 
lexandresco, IX, p. 518). , 

40. În acest caz însă nu se va putea sti- 
pula că socicetatea va continua cu asocia- 
tul falit sau insolvabil. (Baudrvy et Wabhl, 
Sociâte, No. 429; Alexandresco, IX, p. 518). 

41, Societăţile de orice fel poi înceta 
prin voinţa tuturor asociaţilor, fiind de 
ajuns acordul majorităţii, afară de cazul 
când ar exista o stipulație contrară. (Tro- plong, Societe, II, No. 910 urm;; Baudry et Wahl, Soci6te, No. 437: Planiol, II, No. 
1984; Alexandresco. IX, p. 518, 519). 
42, Această regulă îşi găseşte aplicaţia 

la orice fel de societate, chiar pe timp li- 
mitat. (Alexandresco, XI, p. 518). 

43, Încetarea societăţii de plin drept 
prin insolvabilitatea sau falimentul unui 

Art. 1524. — Prorogaţiunea unei 

"DESPRE CONTRACTUL: DE SOCIETATE 

Baudry et. 

Codul civil 

asociat poate fi invocată de orice coaso- 
ciat, chiar de asociatul insolvabil sau Îalit, 
sau de creditorii acestuia. (Pont, Sociâtes, 
Il, No. 728, 729, 730; Laurent, XXVI, No. 
590; Baudry et Wahl, Socicie, No. 427; Guillouard, Sociâte€, No. 519; Contra: Par- dessus. Cours de droit commercial, IV, No. 
1065, 1066). 

44. Disolvarea de plin drept a societă- ţii are loc din momentul ce se produce e. 
venimentul care este cauza ei, iar nu din ziua hotăriîrii care o constată, (Pont, So. 
ci6tes, 1, No. 676; Laurent, XXVI, No. 56, 565; Baudry et Wahl, Sociâte, No, 568; 
Guillouard, Sociâte€, No. 277). 

45, Efectul încetării societății între a. sociaţi este că pune sfârşit relaţiilor și obligaţiilor reciproce, (Dalloz, Rep., So- ci6te, No. 755). ui 
46, De asemenea, faţă de terţi, societa- 

tea nu mai există, în priricipiu, din mo- mentul încetării ei, (Dabloz, €p., Societe, No. 761). , 
47, A se vedea art. 1527 din codul civil 

cu notele respective, 

societăţi contractate pentru un timp determinat, nu poate fi probată decât prin aceleaşi mezii, prin care 
1191, 1197, 

poate îi probat însuşi contractul societăţii. (Civ. 1179, 1203; C. com. 89, 96; Civ. Fr. 1866). 
Tezt fr. Art. 1866. — La prorogation d'une sociât& â temps limit6 ne peut &tre 

de sociâte. 

Doctrină, 

1; Cu toate că socieiatea încetează 
prin expiarea termenului fixat Prin con- traot, totuşi asociaţii poi să proroge du- rata ei înainte de expirarea termenului. (Alexandresco, IX, p. 511, 512), 

rorogarea duratei unei societăţi tre- bueşte constatată în formele cerute pentru orice societate în genere, deoarece consti- e un nou contract. (Alexandresco, LX, p. 
3, Astfel, prorogarea va putea fi do- vedită printr'un act sub semnătură privată, 

Art. 1525. — Când unul 

fost 
asociaților. 

Asemenea încetează societatea în “orice 

din asociaţi a comun proprietatea unui lucru, dacă acesta a în faptă conferit, societatea încetează 

prouvâe que par un 6crit revâtu des mâmes formes que le contrat 

prin jurământul sau mărturisirea părţilor şi prin martori dacă obiectul societății e mai mic de 150 lei sau există un început de dovadă scrisă. (Mourlon, III, No. 910: Baudry et Wahl, Sociâte, No, 3572; A- lexandresco, IX, p. 542). 
4. Terjele persoane vor putea dovedi pro- rogarea societăţii ca şi însuşi contractul prin orice mijloace, deoarece nu au putut să-şi procure o dovadă scrisă. (Baudry et Wabhl, Sociâts, No. 372; Lyon-Caen et Re- nault, Trait6, 11, No, 503; Alexandresco, TĂ, p. 512). 

promis de a pune în 
pierit înainte de a îi 
In privința tuturor 

caz prin pierderea lucrului, când numai folosinţa a fost pusă în comun. Nu se desface însă societatea proprietate s'a fost pus. deja în comun. (Civ. 644, 971, 1018, 1156 1423, 1503, 1509, 1529; Civ. Fr. 1867). 

1295, 1311, 2 
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Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art, 1526 

Test. fr. Art. 1867. — Lorsque Lun des associâs a promis de mettre en 
commun la propri6t6 d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit 
effectute, opăre la dissolution de la sociât€ par rapport ă tous les associ6s. 

La, sociât6 est galement dissoute dans tous les cas par la perte de la chose, 
lorsque la jouissance seule a -6t6 mise en commun,' et que la propriât6 en est 
restee dans la main de L'associ€. 

Mais la sociâte n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriste 
a dejă 6t6 apportte ă la, societe. 

EI 

Bibliografie (continuare) 

BUZDUGAN V. Ga., Discurs, Dreptul 3/1927, Curier Jud. 35/1927. 

Doctrină, 

1.. Potrivit dispoziţiilor art. 1867 c. civ. 
fr. (1525 e. civ. rom-) când un asociat a 

promis să aducă în societate proprietatea 

unui lucru, dacă acesta a pierit înainte de 

2. Dacă însă lucrul adus ea apori în 
societate formează întregul activ social, 
celălalt asociat aducând numai industria 
sa, dacă lucrul piere, societatea încetează. 
(Dalloz, R6p., Sociâte€, No. 682; Houpin, 
Sociâies, I, No. 135). 

a fi fost adus ca aport în societate, socie- 3, Societatea încetează prin pierderea 
tatea este disolvată, însă ea va continua totală a lucrului când numai folosinţa lui 
dacă lucrul a pierit după ce a fost adus a fost pusă în comun. (Alexandresco, LX, 
ca aport. (Dalloz, Râp.. Soci6i6, No. 680; p.515), ” 
Alexandresco, LX, p. 515, 514). 

Art. 1526. — Dacă s'a stipulat că, în caz de moarte a unuia 
din asociaţi, societatea trebue să continuească cu eredele său, 
sau că trebue să continuească numai între asociaţii rămaşi în 
viață, se va urma întocmai. În cazul al doilea, eredele defunctului 
nu are drept decât la împărţirea societăţii, după starea în carea 
fost în momentul morţii asociatului, participând şi la toate drepturile |. 
ulterioare, însă numai întru cât sunt o consecință necesară a 
operațiunilor făcute înaintea morţii asociatului care) succede. 
(Civ. 1523, 1559; C. com. 191-234; Civ. Fr. 1868). 

Tezi. fr. Art. 1968. — Sil a 6t6 stipul6 qwen cas de mort de Lun des 
associ6s, la soeiât6 continuerait avec son heritier, ou seulement entre les associâs 
survivants, ces dispositions seront suivies: au second cas, lhâritier du decâde n'a 
droit qwau partage de la socict6, eu gard ă la situation de cette sociâte, lors 
du decâs, et ne participe aux droits  ultârieurs quautant qu'ils sont une suite 
n6cessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associ6 auquel il suceăde. 

INDFĂ ALFABETIC 
(la doctrină), 

Beneficiu de inventar 4. | Minoritate 9. 
Convenţiune tacită 2. | Moarte î urm. 

vată prin decesul unuia dintre asociaţi. 
(Houpin, Sociâtes, LI, No. 158; Alexan-" 
dresco, IX, p. 515), 

2. Stipulaţia pentru ca societatea să Derogare 1. Moştenitori 2—13, > sa - : 
Dizolvare 5, 7, 13, 14, Partaj 12. poată continua cu moştenitorii asociatului 
Dovadă 15 10 Probă 15. decedat nu este nevoe să fie expresă, ci 

Tradicţiune , ocletate urm, + x i ă : a. Legatar'3. | este de ajuns dacă voinţa părților în a- 
ceastă privință este certă. (Dalloz, Rep, 
Sociâtă, No. 275; Guillouard, Sociâte, No. 
297; Houpin, Socities, [, No. 158; Alexan- 

Doctrină, 

1, În art. 1868 ce, civ. îr, (1526 c. civ. 
rom.) se prevede o derogare dela art. 1865 
c. civ. în. (1525 c.civ. rom.) permiţându-se 
a se siipula că societatea nu va fi disol- 

francez. 

45003, — Codul civil adnotat. IX. — 12 

dresco, IX. p. 515, nota 5; Contra: Lau- 
rent, XXVI, No. 581). 

3, Moştenitorul cu care poate continua 
societatea, poate avea orice titlu: de moa- 

1) Din eroare se zice aci „care“ în loc de „căruia“ acesta fiind sensul frazei și astfel fiind şi în textul 
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Art. 1527 

ştenitor legitim, legatar universal sau lega- 
tar cu titlu universal. (Pont, Sociâtâs, |, 
No. 715; Baudry et Wahl, Sociâte, No. 
392; Guillouard, Socicte, No. 2%; Dalloz, 
Râp., Sociâtâs, No. 708; Houpin, Soci6tâs, 
I, No. 158; Alexandresco, LX, p. 516). 

4. Societatea va continua cu moștenito- 
rul asociatului decedat, chiar dacă el 
acceptă succesiunea sub beneficiu de in- 
ventar. (Pont, Socitâs, I, No. 715; Dalloz, 
Rep. Suppl., Sociâte, No. 277: Baudry et 
Wahl, Sociât6, No. 393; Guillouard, So- 
cite, No. 299; Houpin, Sociâtes, IL, No. 138; 
Contra: Pardessus, Cours de dro:, com- 

_mereial, IV, No. 1059). 
5, Dacă moștenitorul cu care continuă 

societatea încetează din viaţă, ea se di- 
solvă. (Dalloz, R&p.. Societe. No. 715). 

6, Stipulaţia că societatea va continua 
cu moştenitorii asociatului decedat, după 
o părere, nu este obligatorie pentru. moşte- 
nitori. . (Pont, Sociâtes, I. No. 594, 714; 
Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 584 nota 8, 
p. 569; Dalloz, Rep., Sociâte€, No. 707: 
Suppl., Sociâig, No. 278). 

7. După altă părere, dacă stipulaţia este 
făcută pentru un singur moştenitor, acesta 
nu poate fi obligat să continue societatea, 
deoarece _stipulaţia constitue o stipulaţie 
pentru altul; dacă însă stipulaţia e făcută 
pentru toți moştenitorii ei sunt obligaţi să 
continue societatea, deoarece stipulaţia 
constitue o sarcină a succesiunii obligato- 
vie pentru moştenitorii care au acceptat-o. 
(Dalloz, Râp., Suppl., Socicts, No. 278; 
Baudry et Wabhl, Sociâte, No. 389, 390; 
Guillouard, Sociât&, No. 501; Houpin, So- 
ci6tes, I, No. 158). 

8. Este permisă stipulaţia ca în caz de 
deces al unui asociat societatea va con- 
tinua cu un anumit moştenitor. In acest 
caz ăcesi moştenitor va lua locul autorului * 
său în societate şi va fi obligat a plăti 
celorlalţi moştenitori părţile lor. (Baudry - 
et Wahl, Sociâte, No. 590; Houpin, Socistes, 
I, No. 158). 

9. În cazul când s'a stipulat că sociela- 
tea va continua cu moştenitorul asociatu- 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE “Codul civi] 

lui decedat, ea va continua chiar dacă mo- 
ştenitorul ar fi minor. (Troplong, Societe, 
II, No. 954; Mass6, Droit commercial, JI, 
No. 1071; Pont, Soeiâtes, [, No. 716; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 584, nota 8, p. 57; 
Dalloz, Râp.. Socisâte, No. 714; Suppl, 
Societe, No. 276; Laurent, XXVI, No. 53%; 
Huc, XI, No. 10, 118: Baudry et Wabl, 
Sociste, No. 594; Guillouard, Sociâte, No, 
298; Houpin, Socictes, I, No. 158, Planiol, 
II. No. 1980; Alexandresco. IX, p. 516), 

10. Aceeaşi soluţic are loc dacă moșie- 
“nitorul este interzis. (Baudry et Wabl. So- 
ciât€, No. 596). . 

11, Se poate stipula în mod valabil că 
societatea va continua numai între asocia- 
ţii rămaşi fără moştenitorii asociatului de- 
cedat. (Dalloz. Rep.. Societe, No. 706; Bau- 
dry et Wahl, Sociât6, No. 404; Alexan- 
dresco, LX, p. 516, 517). 

12. În acest caz, moştenitorii defunctu- 
lui asociat au dreptul la împărţirea averii 
societății după starea în care se afla în 
momentul morţii asociatului. participând 
însă și la toate operațiunile ulterioare care 
sunt o urmare necesară a operațiunilor 
făcute_ înainte morţii asociatului. (Dalloz, 
Rep.., Societe, No. 695, 697: Baudry et Wabl, 
Societe, No. 405; Guillouard, Sociâts, No. 
305; Houpin, Societes, I, No. 139; Alexan- 
dresco, LX, p. 517). 

13. Se poaie stipula în mod valabil că 
asocăaţii rămaşi vor putea opia sau a 
disolva şi lichida societatea, sau a o con- 
tinua între ei sau a o continua cu moşte- 
nitorii asociatului decedat. (Dalloz. Râp. 
Suppl., Socitt6, No. 279). 

14. In cazul când nu a existat stipula- 
ție de continuare a societăţii după de- 
cesul unui asociat şi asociații rămaşi con- 
vin a continua societatea cu moştenitorii 
asociatului decedat sau numai între ei. se 
formează o nouă societate. (Pont, Socitt&, 
[, No. 710; Dalloz, Rep.. Societe. No. 715). 

15. Dovada prorogării societăţii se va 
face ca şi la prorogarea unei societății cu 
termenul expirat. (Dalloz, Râp., Socistg, 
No. 721). 

Art. 152%. — Desfacerea societății prin voința unei părţi ur- 
mează. numai atunci când durata 
tuează prin renunțare notificată a 
cu bună credinţă şi la timp. (Civ. 

ei este nemărginită; ea se efec- 
”) tuturor părţilor, întru cât se face 
1502, 1523, 1528; Civ. Fr. 1869). 

Tezi. fr. Art. 1869. — La, dissolution de la sociâtă par la volontâ de Lune des parties ne vapplique qwaux sociâtes dont 
par une renoneiation notifiâe i tous les 
soit de bonne foi, et non faite î, contre-temps. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Anulare 8. 
Bună credinţă 5, 
Derogare 12, 13. 

În II 

1) Particula „a“ 

Dizolvare 5—13. 
Dovadă 11, 
Moarte 2, 4. 

associ6s, pourvu 

- Notificare 7—11. 

la dure est illimitâe, et s'opăre 
que. cette renoneiation 

Probă 11. 
Renunţare 5—43, 
Scrisoare recomandată 10. 
Societate 1 urm. 
Termen nelimitat 4—1. 

Natura afacerei 1, 

Nulitate 8, 9, 
Oportunitate 6. 
Portărei 10. 

din eroare figurează aci, întunecând sensul frazei. Ea trebue înlăturată, 
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Codul civil 

Doctrină, 

1. O societate este cu durata nelimitată, 
după o părere, când în contractul de so- 
cietate nu se prevede niciun termen sau 

se prevede un termen mai lung decât vieaţa 
omenească şi când natura afacerii pentru 
care sa constituit societatea nu limitează 
durata sa la un timp. inferior vieţii aso- 
ciaţilor. (Guillouard, Sociât€, No. 324; Hou- 
pin, Sociâtâs, |, No. 149; Alexandresco, TĂ, 
p. 520). 

2, Asifel este o societate cu durată uneli- 
mitată, acea care trebue să înceteze la 
moartea unuia din asociați. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a. IV. 8 584, nota 15, p. 570; Dalloz, 
Rep, Sociâte, No. 675; Alexandresco, JX. 
p. 520). 

3. De asemenea, este o societate cu du- 
rată nelimitată acea care trebue să du- 
veze 99 ani. (Guillouard, Sociât6, No. 524; 
Houpin, Socictâs, I, No. 149; Alexan- 
dresco. LX, p. 520). 

4. După altă părere, nu poate fi consi- 
derată ca o societate cu durată nelimitată, 
acea coniractată pentru o durată fixă mai 
mare decât acea a vieţii omenești, nici a- 
cea contractantă pentru o durată de 99 
ani, nici acea contractată pentru durata 
existenţei asociaţilor. (Baudry et Wahl, So- 
cist6, No. 440). - 

5. Potrivit dispoziţiilor art. 1869 c. civ. 
îr. (1527 ce. civ. rom.) pentru ca societatea 
să poată fi disolvată după voinţa unuia 
din asociaţi, trebuește ca renunțarea lui să 
fie făcută cu bună credinţă. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a. IV, $ 584, text și nota 15, p. 570; 
Dalloz, Râp., Soci&t, No. 739; Suppl., So- 
ciât6, No. 296; Laurent, XXVI, NE, 395; 
Baudry et Wahl, Socist€, No. 449; Gu- 
illouard, Socict, No. 327; Alexandresco, 
IX, p. 524). 

6. Potrivit dispoziţiilor art. 1869 c. cir. 
în. (1527 c. civ. rom.) pentru ca societatea 
să poată fi dizolvată după voinţa unuia 
dintre asociaţi, trebueşte ca renunţarea să 
nu. fie intempestivă, ci făcută la timp, a- 
dică oportună. (Dalloz, Râp., Socict€, No. 
739; Alexandresco, LX, p. 521). 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art. 1528 

7, Pentru ca renunţarea la societate să 
fie valabilă, irebueşte să fie notificată tu- 
turor asociaţilor, (Dalloz, Râp., Socici6, 
No. 747; Alexandresco; LX, p. 521, 522). 

8. Renunţarea nenotificaiă la toţi aso- 
ciații este atinsă de o nulitate relativă, 
de care nu se poate prevala asociatul care 
a renunțat. (Pont, Sociâtes, [, No. 749; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 384, nota 17, 
p. 571; Dalloz, Râp., Sociât€, No. 750; 
Baudry et Wahl, Sociât6, No. 454; Alexan- 
dresco, LX, p. 522, 523). 

9, De această nulitate se,pot prevala 
îusă ceilalți asociaţi, chiar cari au primit 
notificarea. (Pont, Sociâtâ, I, No. 750; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 584, nota 17, 
p. 571; Dalloz. -Râp., Sociâi6, No. 750; 
Alexandresco, LX, p. 522). 

10. Notificarea renunţării poate îi făcu- 
tă în orice mod, prin portărei prin scri- 
soare recomandată şi chiar verbal. (Pont, 
Soci6tâs, 1. No. 746; Dalloz, Rep. Sociste, 
No. 747; Baudry et Wahl, Sociâi€, No. 452; 
Guillouard. Sociâte, No. 351; Alexandresco, 
IX, p. 522). 

1]. Dovada notificării renunțării va 
trebui făcută potrivit regulelor de drept 
comun. (Guillouard, Sociât€, No. 331; Hou- 
pin, Sociâtes, II, No. 149; Alexandresco, 
IX, p, 529). 

19. După o părere, se poate stipula în 
contractul de societate cu durata nelimi- 
tată, că părţile nu se vor putea reirage 
după voinţa lor. (Baudry et Wabhl, Societâ, 
No. 445; Lyon-Caen et Renault, Trait6 de 
droit commercial, II, No. 328). 

13. După altă părere, nu se poate con- 
veni prin contractul de societate cu du- 
rata nelimitată ca asociaţii să nu se poată 
retrage după vointa lor.. (Mass€ et Verg€ 
sur Zachariae, IV, $ 720, nota 21, p. 
450: 'Troplong, Sociâi6, II, No. 973; Pont, 
Socites, IL. No. 742; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 584, text şi nota 15, p. 571; Dalloz, 
Rep., Socistă, No. 755; Suppl., Sociât6, No. 
204; Laurent, XXVI, No. 396; Huc, XI, 
No. 126; Guillouard, Sociâte, No. 332; Hou- 
pin, Sociâtes, [, No. 149; Planiol, II, No. 
1984; Comp: Alexandresco, LX, p. 521, 522). 

Art. 1528. — Renunțarea nu este de bună credință când aso- 
ciatul o îace în scop de a-și însuși singur profitul ce asociaţii 
speră a-l dobândi în comun. 

Este făcută fără timp, când lucrurile nu se mai află în toată 
întregimea lor şi interesul societăţii cere amânarea desfacerii. 
(Civ. 1527, 1898; Civ. Fr. 1870). 

Text. fi. Art. 1870. — La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque 
Tassoci€ renonce pour s'approprier ă lui seul le profit que les assoei6s s'taient 
propos€ de retirer en commun. 

Elle est faite ă contre-temps lorsque les choses ne sont: plus entiăres, et 
qwil importe ă la societe que sa dissolution soit diftere. 
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Art. 1529 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1870 e. civ. 
fr. (1528 ce. civ. rom.) renunţarea este de 
rea credinţă când asociatul o face în sco- 
pul de a-şi însuşi singur profitul ce aso- 
ciații speră a-l dobândi în comun. Astfel, 
ar fi de exemplu, în o societate a tuturor 
bunurilor, “când unul din asociaţi ar re- 
numţa la societate în momentul când ar fi 
pe punctul de a dobândi o succesiune, caz 
în care renunţarea ar putea fi anulată după 
cererea celorlalți asociaţi. (Dalloz, Rep. 
Sociât€, No. 740; Baudry et Wahl Societe, 
No. 449; Guillouard, Sociâte, No. 528; A- 
lexandresco, IX, p. 521). , 

2. Asociatul care a renunţat la societate 
nu se poate prevala de reaua sa credinţă 
pentru a cere anularea renunțării. (Pont, 
Sociâtes, I, No. 751; Dalloz, Rep. Socicte, 
No. 740; Laurent, XXVI, No. 39%; Gu- 
illouard, Socictâ, No. 550; Houpin, Socistes, 
I, No. 149), , | 

3. Asociatul care a renunţat cu rea cre- 
ință, va fi supus, după o părere la ra- 

portul tuturor câştigurilor rezultate după 
renunțarea care a fost anulată. (Duvergier, 

Art. 1529. — Desfacerea societăţii 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Codul civil 

V, No. 460; aroploug. Sociâte, 11, No. 976; 
Pont, Sociâtes, ÎI. No. 751: Dalloz, R&., 
Sociâte, No. 741). 

4. După altă părere, în acesi caz, el nu 
va fi supus decât la raportul câştigului 
prevăzut, în vederea căruia a avut loc re- 
nunțarea, iar nu și la raportul câştigurilor 
neprevăzute ce le-a avut după renunțare, 
(Duranton, XVII, No. 477). 

5. Potrivit dispoziţiilor art. 1870 e. cir. 
îr. (1528 c. civ.. rom.) renunţarea este fă- 
cută în mod intempestiv. adică fără timp, 
când lucrurile nu se mai află în întregi- 
mea lor şi interesul societăţii cere amâ.- 
narea desfacerii. Astfel de exemplu. renun- 
larea este intempestivă când este făcută 
într'un timp când societatea are multe măr- 
furi şi este în interesul ei a sc aşiepta un 
timp favorabil pentru a le vinde. (Lau- 
rent, XXVI, No. 598; Baudry et Wahl, 
Socisi€. No. 450; Guillouard, Sociâte, No. 
529; Alexandresco, IX, p. 521, 529), 

6. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă renunţarea este făcută în mod 
intempesitiv. (Dalloz. Rep., Sociâtă, No, 
744; Alexandresco, IX, p. 522), 

făcută pentru un timp determinat nu se poate cere de unul "din asociaţi, înainte de expirarea termenului pus, afară numai 
cum: în cazul când unul din 
sale, sau când o 
îngrijirea afacerilor 

Apreciaţiunea 

când există juste motive, 
asociaţi nu-și îndeplineşte îndatoririle 

infirmitate de toate zilele îl împiedecă dela 
sociale, sau în alte cazuri analoage. 
unor „aşa motive e lăsată la prudenţa ju- decătorilor. (Civ. 728, 1020 urm., 1523, 1527; C. com. 191, 192; Civ. Fr. 1871). | 

Text. fr. Art. 1871. — La dissolution des societâ ă terme ne peut tre demandâe par lun des associâs avant le terme convenu, qu'autant qw'il y en a de Justes motifs, comme lorsqu'un autre associ€ manque ă, ses engagements, ou qu'une infirmit€ habituelle le rend inhabile aux affaires de la sociâte, ou autres cas sem- blables, dont la Igitimit6 et la gravit€ sont laisstes ă larbitrage des juges. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Absenţă 15. Malversaţiuni 44, Aport social 6, Mandat 15, - Apreciere suverană 8, 22, | Mine 3. 
Miză socială 6. 
Neinţelegeri 11-13, 
Ordine publică 20, 
Perderea fondului social 9. 
Prejudiciu 12. 

ea credință 14, 
Recurs 22. 
Renunţare 20, 24. 
Societate civilă 2, 3, 
Societate comercială 4. 
Societate de mine 3, 
Termen limitat 1 urm. 

Asociaţie în participaţie 5, 
Beneficiu 10. ţ 
Creditori 19,. 
Culpă 6, 13, 14, 16, 17. 
Curte de casaţie 22. 
Daune-intereşe 6, 17, 48. 
Derogare 20, 21. 
Dizolvare Î urra, 
Enumerare enunciativă 8. 
Incapacitate 14. 
Infirmitate permanentă 7, 

1 
Invocare 16,24. 

Doctrină. 

Il. Dispoziţiunile art. 1871 c. civ. fr, (1329 - Clv. rom.) îşi găsesc aplicațiunea. la so- 

cietatea cu termen, de orice natură. (Hou- pin, Socictes, 1, No. 150; Baudrw et Wahl, Sociâte, No. 458; Alexandresco, IX, p. 524). „2, Astfel se aplică la toate societăţile civile. (Baudry et Wahl, Sociât6, No. 458; Alexandresco. IX, p. 524), 
. Dispoziţiile acestui articol se aplică la societăţile de mine. (Pont, Sociâtes, |, No. 739; Dalloz, Rep, Socicte, No. 67%; Baudry et Wahl, Socicte, No. 459; Gu- illouard, Sociâic, No. 575; Houpin, Sociâtes, I, No. 150). 

- 
4. De asemenea, se aplică şi societăţilor comerciale în nume colectiv şi în coman- dită simplă. (Dalloz, Rep. Sociâi, No. 1422; Suppl., Sociât€, No. 577, 801; Houpin, Socictes, I, No. 229; Alexandresco, IX, p. 

5. De asemenea se aplică şi asociaţiilor - 
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Codal civil 

în participaţie. (Dalloz, R€p., Socicte, No- 

1686; Suppl., Sociât6, No .207%6; Houpin, 

Sogieits, I, No. 272; Alexandresco, LĂ. p. 

524). - 

6. Disolvarea societăţii. poate fi: cerută 

de asociaţi când unul dintre ei nu aduce 

aportul promis sau nu-și. execută obligaţia 

de a se ocupa de afacerile societăţii. În - 

caz de disolvare, asociatul în culpă poate. 

fi condamnat şi la plata de daune-interese. 

(Dalloz, Râp., Sociâi6, No. 654; Suppl. 
Soci&t6. No. 265; Baudry et Wahl, Societe, 
No. 465; Houpin, Sociâtâs, I, No. 150; A- 
lexandresco, IX, p. 525, 524). 

7. Pentru ca infirmitatea obișnuită a 

unui asociat să aducă disolvarea societăţii 

înainte de expirarea termenului, trebuește 

ca acest asociat să fie obligai a da socie- 

tăţii o cooperaţie activă şi personală, 

neputând să fie înlocuit printrun terţ. 

(Dalloz, Rep., Sociât6, No. 662; Sup ]., So- 

cite, No, 203; Houpin, Sociâtâs, 1, No. 150). 
8. Cele două cazuri prevăzute de art, 

4871 ce. civ. fr. (1529) ce civ. rom.) când 

poate fi cerulă disolvarea societății cu 

termen nu sunt limitative şi tribunalele 
pot admite şi alte motive, după aprecierea 

lor. (Dalloz, Râp., Socicte, No. 663; A- 
lexandresco, LX, p. 523 524). 

9. Tribunalele pot pronunţa disolvarea 
societăţii pentru motivul pierderii parţiale 
a fondului social. (Pont, Sociiâs, I, No. 

694; Houpin, Sociâtes, IL, No. 135; Alexan- 
dresco, LX, p. 524). 

10. De asemenea pentru lipsă de bene- 
ficiu,. (Dalloz,- R€p., Suppl., Socicte, No. 
265; Baudry et Wabl, Socicte, No. 462; 
Guillouard, Sociâte, No. 354: Houpin, So- 
iese, [, No. 150; Alexandresco, IX, p. 
525), 

11. De asemenea pentru  neînţelegerea 
între asociaţi, chiar dacă ar fi imputabilă 
tuturor asociaţilor. (Dalloz, Râp., Socicte, 
No. 666; Suppl., Societe, No. 263; Baudry 
et Wabl, Societe, No. 464; Houpin, Sociâtes, 
1, No. 150; Alexandresco, LĂ, p. 525). 

12. După altă părere, neînțelegerea în- 
tre asociați nu aduce disolvarea: societății 

- dacă nu o păgubeşte. (Dalloz, R€p., Suppl., 
Socisie, No. 263). 
__13. Dacă se dovedeşte că neînţelegerea 
între asociaţi este provocată de unul dintre 
ei în scopul de a se face o cauză de disol- 
vare, neînțelegerea nu va aduce disolvarea. 
(Houpin, Socitâs, I, No. 150). 

14. Se poate cere disolvarea societăţii 
pentru incapacitatea manifestă a unui a- 
sociat, necunoscută la încheierea contrac= 
tului de societate. De asemenea, pentru 
malversațiuni în gestiune, pentru rea cre- 
dință notorie. chiar anterioară coniractu- 
lui de societate, dar descoperită mai târziu, 
pentru acţiuni necinstite. (lroplong,. So- 
ciâte, Il; No. 994; Pont: Sociâtes, |, 771; 
Dalloz, Râp.. Sociât6, No. 670; Baudry et 
Wahl, Sociâte, No. 446; Houpin, Socict6s, 
I, No. 150; Alexandresco, IX, p: 525). 

DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE Art, 1529 

15. Se poate cere dizolarea societății din 
cauza absenței prelungită a unui asociat, 

care era obligat să-şi dea concursul activ 

la societate, afară dacă asociatul absent, a- 

vând dreptul de a fi înlocuit, a dat îm- 

puternicirea unui alt asociat sau unul. terţ 

să lucreze în locul său. (Dalloz, Rep. 

Sociâiă, No. 665; Suppl., Socit6, No.-263; 

Houpin. Sociâte, I, No. 142; Alexandresco, 

TX, p. 525). 
16. Dizolvarea societăţii poate fi cerută 

de ceilalţi asociaţi iar nu şi de asociatul 

în culpă. (Pont, Sociâtâs, 1, No. 763: Dal- 

loz, Râp. Sociât6, No, 664; Laurent, XXVI, 

No. 404; Baudry et Wall, Societe, No. 468; 

Guillouard, Sociâts, No. 337; Houpin, So- 

ciâtes, I, No. 150; Alexandresco, LX. p- 
526). - 

17. Odată cu disolvarea asociatul în 

culpă, va putea fi condamnat şi la plata de 
daune-interese. (Pont, Sociâtes, I, No. 761; 

Baudry et Wabhll, Socili6, No. 469; Gu- 

illouard, Socictă, No. 559; Alexandresco, 

TX, p. 524, 525, 526). 

18. In cazul când motivul de disolvare a 

societăţii se produce la un asociat fără 

culpa sa, cum ar fi o infirmitate acciden- 

tală, disolvarea va putea fi cerută chiar 
de acest asociat. In acest caz nu este locul 
la condamnarea la plata de daune-interese. 
(Pont, Sociâtâs, |, No. 762;  Baudry et 
Wahl, Sociâtâ, No. 469; Guillouard, So- 
ciâte, No. 358; Dalloz, Râp., Sociât&, No. 
659, 661; Houpin, Sociâtâs, I, No. 150; A- 
lexandresco, LX, p. 524). 

19. Creditorii asociaților nu pot cere în 
locul debitorilor lor disolvarea, deoarece a- 
cest drept este personal. (Baudry et Wabhl, 
Sociâte, No. 470: Alexandresco, LX, p. 526; 
Contra: Lyon-Caen et Renault, Traitâ, II, 
No. 336). 

20. Nu se poate prevedea în contraetul 
de societate că asociaţii nu vor putea cere 
disolvarea societăţii pentru juste motive; 
deoarece acest drept este de ordine publică 
şi nu se poate renunţa la el de mai înainte. 
(Pont, Sociâtes, |, No. 555; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 584, nota 20, p. 571; Dalloz, 
Râp., Suppl. Sociât6, No. 264 Hue, XI, 
No. 129; Baudry.et Wahl, Soeiât6, No. 407; 
Guillouard, Societe, No. 536; Liyon-Caen et 
Renault, Trait€, 11, No. 532, 906 bis; Hou- 
pin, Sociâtes, 1, No. 150, 946; Alexandresco, 

IX, p. 526). 

27. După producerea motivului de disol- 
vare, să poată renunța valabil la invoca- 

rea 'acestui motiv, (Baudry et Wabl, So- 
ciât€, No. 467; Lyon-Caen et Renault, 

Traite, II, No. 332). 

22, Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, fără ca hotărîrea lor să poată fi 
censurată în instanța de recurs, dacă mo- 

“ tivele invocate sunt de natură a aduce 
disolvarea societăţii. loz, Râp,. Suppl., 
Sociâte, No. 263; ME Dulozi es Pro. io 
Laurent, XXVI, No. 406; Baudry et Wabl, 
Socist&, No. 461; Houpin, Socictâs,.[, Na. 
150; Alexandresco, IX, p. 525, 525). 
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“Art, 15301531 Codul civil DESPRE CONTRACTUL DE SOCIETATE 

Art. 1580. — La împărțirea averii societăţii între asociați, se 
aplică regulele relative la împărţirea eredității, la forma acestei 
împărțiri şi la obligaţiunile ce rezultă între erezi. (Civ. 703, 728 
urm., 736, 774 urm., 785, 786, 790 urm., 1737, 1741, 1825; Pr. 
civ. 62, 494, 691 urm.; C. com. 31, 199 urm., 210, 212-220; [. 
Timbr. 44 $ 2; Civ. Fr. 1872). 

Tezi. fr. Art. 1872. — Les răgles concernant le partage des suecessions, 
la forme de ce partage, et les obligations qui en râsultent entre les cohsritiers, 
sappliquent aux partages entre associ6s. 

Bibliografie (continuate) 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. I, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 157. 

Doctrină. 

1. Cel mai important efect al desfiinţă- 
zii societăţii este lichidarea şi împărţirea 
fondului social. (Alexandresco, LX, p. 527). 

2. Se vor împărţi şi bunurile aduse în 
plină proprietate în societate, asociaţii ne- 
putându-le lua înapoi afară de clauză con- 
trară. (Pont, Sociltâs, [, No. 365; Laurent, 
XXVI, No. 267; Baudry et Wahl, Sociâtg, 
No. 499; Guillouard, Socist€, No. 153; A- 
lexandresco, LX, p. 527, nota 3), Ă 

3. De asemenea nu va putea lua înapoi 
lucrurile care se consumă prin întrebuin- 
țare. (Baudry ei Wahl, Societe, No. 500; 
Guillouard,  Socicte, No. 54; Alexan- 
dresco, IX, p. 527, nota 35). 

4, Asociatul va putea lua înapoi lucru- 
rile a căror folosință numai a adus-o în 
societate. (Baudry et Wahl, Sociâte, No. 

Art. 1531. — Dispoziţiunile titlului 

500; Guillouard, Socicte, No. 346; Alexan- 
dresco, IX, p. 527, nota 3), 

5. Pentru lichidare tribunalul numește la 
nevoie un lichidator care poate fi unul din 
asociaţi, afară dacă s'a arătat prin îhsuşi 
contractul de societate persoana însărci- 
nată cu lichidarea, (Baudry et Wabl, So- 
ci6t€, No. 489; Alexandresco, LX, p. 5%, 
nota 1), 

6. Lichidarea constă din încasarea cre- 
anțelor terminarea operaţiilor începute, 
plata datoriilor, adică formarea masei de 
împărțit. (Alexandresco, IX, p. 528). 

7. După formarea masei se procede la 
împărțeală; aplicându-se regulele gene- 
rală dela împărțeala succesiunilor. (Alexan- 
dresco, IX, p. 528 urm.). 

8. A se vedea notele de sub articolele 
din materia împărţelii). 

prezent se aplică la so- cietăţile comerciale, întru cât nu sunt contrarii legilor și uzurilor comerciale. (C. com. 1, 77 urm.; Civ. Fr. 1873). 

Tezt. fr. Art. 1873. — Les dispositions du prâsent titre ne s'appliquent aux soci€t6s de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. 

Bibliografie (continuare) 
VIDRAşCU I. AuReI, Notă sub Trib. Râmnicul- Sărat 801 din 50 lan. 1925, Jur. Gen. 1925; No, 1745, 

Doctrină, 

1. Potrivit dispozițiilor art. 1875 c. civ. fr. (1531 e. civ. rom.) dispoziţiile titlului din, codul civil privitoare la societăţi se aplică şi societăților comerciale, întru cât 

" lexandresco, LX, p. 452) 

nu sunt contrare legilor comerciale. (A- 

Cu toate că textul art, 1531 c. civ: rom. vorbeşte de uzuri comerciale, ele nu sunt aplicabile, deoarece au fost abrogate prin—art. 1 din codul comercial român. (Alexandresco, IX, p. 455). _ 
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Codul civil “ DESPRE MANDAT Art. 1532 

TITLUL lX 
Despre mandat 

CAPITOLUL 1 

Despre natura mandâtului 

Art. 1532. — Mandatul este un contract în puterea cărui o 

persoană se obligă, fără plată, de a face ceva pe seama unei 

alte persoane dela care a primit însărcinarea. (Civ. 942, 944, 948 

urm., 987 urm., 991, 1038, 1056, 1517, 1533 urm., 1539, 1540; Pr. 

civ. 74; C. com. 122, 162, 374-404; L. jud. oc. 713 urm; L. Timbr. 

18 Ş 34, 19 Ş 24, 20 Ş 27, 42 Ş 3; Civ. 

Teat. fr. Art. 198 

une personne donne ă une 
dant et en son nom. 

Fr. 1984; Civ. Ital. 1737). 

4. — Le mandat ou procuration est un acte par lequel 

autre le pouvoir de faire quelque chose pour le man- 

Le contrat ne se forme que par Vacceptation du mandataire. 

Tea. Ital. Art. 1737. — Il mandato & un contratto, in forza del quale una. 

persona si obbliga gratuitamente o mediante un compenso a compiere un affare 

per conto di un'altra persona, da cui ne ha avuto Vincarico. 

Cornunz |. Dim., „Mandalul de prâte-nom*“, Pan 

DEMETRESCU Î. PAUL, „Reprezentanţa în comerț. 

| Bibliografie (continuare) | 

ConsTANTINESCU JAc. N. Notă sub Cas. HI, 379 din 23 Februarie 1925, Pand. Rom 1925, |, 159; 

d. Rom. 1925, LV, 82; 
Diferenţa de mandat şi de locaţiunea de operă, 

Țustiţia Olteniei, 1-2, 1926, Curier Jud. 29, 1926; 
GroaGsaN N., Studii Juridice, vol. |, „Mandat“, p. 37; 

Veăgiescu G. N., „Răspundirea civilă a advocalului“, Pand, Rom. 1926, IV, 17. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare 40, 
Amanet 23, 
Anulare 45. 
Apreciere suverană 15, 16. 
Cod civil italian 1. 
Condiţiune 37, 38, 
Contract consensual 3. 
Contract gratuit 7, 
Contract oneros 8, 9. 
Contract sinalagmatic im- 

perfect 5, 9. 
Contract sinalagmatic per- 

fect 4, 83, 
Contract unilateral 6. 
Definiţie 2, 10, 41. 
Deosebire 13, 14, 17—23, 
Fidejusiune 22, 
Fraudă 4%, 50. 
Gestiune de afaceri 20, 36. 
Incapacitate 28, 29. 
Indoială 16. 
Interesul unui terț 31, 32, 

Interesul mandantului 31, 

Interesul mandatarului 30, 

Interpretare 15,16. 

Locaţiune 19, 
Mandat 1 urm. 
Mandat salariat 8, 9. 
Mandat tacit 20, 
Nulitate 45. 
Obiect 24—29. 
Obiect licit 25—29. 
Ordin 12. 
Ordine publică 4. 
Ploralitate de mandatari 

39, 
Prâte-nom 41—50. 
Procurator in rem suam 

Rea credinţă 26, 49, 
Recomandare 13, 14. 
Renunţare 38. 
Reprezentare 10, 11. 
Revocare 3%. 
Salariu 8, 9. 
Sfat 17, 3, 
Simulaţie 4. 
Societate 21, 
Termen 37, 3. 
Terţi 31, 32, 35, 36, 42, 41— 

Vindere-cumpărare 18, 
* 

Doctrină. 

]. Art. 1552 e. civ. rom. reproduce texiul 
art. 1737 c. civ. italian. (Alexandresco, LX, 
p. 552). 

2. Mandatul este un contract consensual 

prin care o persoană, numită mandatar 

sau procurator, se obligă în mod gratuit 

sau în schimbul unei plăţi să facă ceva 
pentru altul. numit mandant, dând soco- 

teală. (Dalloz, Râp., Mandat, No. 1; A- 

lexandresco, LX, p. 557). 
3. Mandatul este un contract consensual. 

(Dalloz, R€p., Mandat, No. 1; Baudry et 

Wahl, Du mandat, No. 564; Alexandresco, 

IX, p. 557). i 

4. -Mandatul, după o părere, este un 

contract sinalagmatie perfect, (Larombiăre, 

Obligations, Art. 1102-1106, No. 2). 

5. După a doua părere, mandatul este 
un contract sinalagmatic imperfect. (Dal- 
loz, Râp., Mandat, No. 144;. Baudry et 
Wahl, Mandat, No. 364)- | 

6. După a treia părere, mandatul este 

un contract unilateral. (Gnillouard, Trait& 

du mandat, No. 10; Alexandresco, IX, p- 

557). 
7. Mandatul esie, în principiu, un con- 

tract cu titlu gratuit. (Baudry et Wabl, 

Mandat, No. 364; Alexandresco, LX, p. 549, 

558). 

8. Mandatul salariat, după o părere, de- 

vine un contract sinalagmatic perfect- 

(Laurent, XXVII, No. 446; Baudry et 
Wabl, Mandat, No. 565). 

9, După altă părere, mandatul salariati 

nu devine un contract sinalagmatic per- 
fect, (Pont. Commentaire-traite des petits 

. 
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Art. 1532 

contrats, Î, No. 882; Guillouard, Mandat, 
No. 14; Comp: Alexandresco, LX, p. 558), 

10. Caracterul esenţial al contractului 
de mandat, după o părere, constă în pute- 
rea dată mandatarului de a reprezenta pe 
mandant. (Pont, 1, No. 798, 826 urm; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, 8 440, p. 634; Dalloz, 
Rep. Suppl., Mandat, No. Z, 8; Laurent, 
XXVII No. 5534; Huc, XII, No. 2; Baudry 
et Wabl, Mandat, No. 563; Guillouard, 
Mandat, No. 16; Planiol, II, No. 2232), 

11. După altă părere, mandatul e un 
contract prin care o persoană dă puteri 
unei alte persoane să administreze una sau 
mai multe afaceri, în locul ei fără însă 
ca mandatarul să reprezinte pe mandant: 
(Troplong, Mandat, No. 8 urm.: Demante 
et gumet de Santerre, VIII, No, 201 bis 

12. Mandatul presupune un ordin de a lucra însă nu orice ordin de a lucra con- stitue un mandat. (Dalloz, R&p., Manda, 
No. 7; Suppl., Mandat, No. 8). 

13. Recomandarea se deosebeşte de man- 
dat: (Pont, 1, No. 854; Aubry et Rau, ed. 
4-a, LV, 8 410, text şi nota 9, p. 655; Dal- loz, Râp.. Mandat, No. 8; Laurent, XXVII, 
No. 358; Guillouard, Mandat, No. 25, A. lexandresco, IX, p. 555), 

14. În cazul însă când recomandându-se 
o persoană se învită pe acel căruia i se recomandă să plătească o sumă de bani, există mandat. (Dalloz, Rep.. Mandat, No. 8; Laurent, XXVII, No. 358; Alexandresco, 
IX, p. 553, nota 5). 

15. Tribunalele vor interpreta actul şi vor decide dacă voința părților a fost să dea pandat. (Dalioz, Rep, Mandat, No. 
, 10). 
16. In caz de îndoială se va decide că nu există mandat. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 11). 
17. Mandatul se deosebeşte de sfatul dat unei persoane, deoarece maândatarul este obligat să execute sarcina pe care a pri- „ mit-o, pe când cel care primeşte sfatul nu este obligat să-l urmeze, (Pont, 1, No. 834; Dalloz, Râp.. Mandat, Nou 12; Alexan- dresco, IX, p. 553). 

, 18. Mandatul se deosebeşte de vânzare, degarece cumpărătorul devine imediat pro- prietarul lucrului vândut, pe când manda- tarul reprezintă pe mandant şi este obligat să dea socoteală de operaţiile făcute, (Bau- “dry et Wabhl, Mandat, No. 367; Guillouard, Mandat, No. 26). 
19. Mandatul se deosebeşte de locațiune 

deoarece locatarul nu reprezintă pe pro- 
prietar ci se foloseşte de lucrul închiriat 
pentru el şi pe riscul său, (Baudry et Wabl, Mandat, No. 576). 

20. Mandatul se deosebeşte de gestiunea 
de alaceri care este un cuasi-coniract şi care nu poate fi confundată nici cu man- datul tacit. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 35; Suppl.. Mandat, No. 14; Alexandresco, IX, p. 554). | | „21. Mandatul poate avea oarecare ana- „logie şi deosebiri de contractul de socie- 

DESPRE MANDAT Codul civi] 

tate, (Pont, Soci6tes, 1, No. 88; Dalloz, R&p., Mandat, No. 18; Suppl, Mandat, No, ii; 
Baudry et Wabhl, Mandat, No. 40; A. 
lexandresco, IX, p. 552, 553), 

22. Mandatul se deosebeşte de fideju- siune. (Troplong, Mandat, No. 51; Pont, |, 
No. 831; Dalloz, Rp, Mandat, No, 16; Suppl., Mandat, No. 10; Guillouard, Man. 
dat, No. 52; Alexandresco, IX, p. 553), 

23. Mandatul se deosebește de amanet, (Baudry et Wabhl, Mandat, No. 409). 
24. Mandatul nu produce nici un efect dacă este dat pentru a face un lucru care în acel moment era deja făcut. (Pont, 1, No. 809, 810; Aubry et Rau. ed. 4-a, IV, Ş 41, p. 640; Dalloz, Rep. Mandat, No. 3%; Suppl., Mandat, No. 24; Laurent, XXVII, No. 401; Huc, XII, No. 26; Baudry et Wahl, Mandat, No. 444; Guillouard, Man- dat, No. 60; Alexandresco, IX, p. 567). 25. Obiectul unui mandat trebuește să fie licit şi posibil, (Pont, [, No. 816; Dal. loz, Rep, Mandat, No. 33; Suppl., Mandat, No, 25; Huc, XII, No. 26; Guihuird, Man- dat, No. 58; Laurent, XXVII, No. 402; Bau- dry et Wabl, Mandat, No. 444 urm.; A- „lexandresco, LX, p. 566, 567). 
26. În cazul când mandatul a fost ilicit, mandatarul nu are acţiune contra mandan- tului, dacă a fost de rea credință când a acceptat mandatul. (Pont, |. No. 816; Dal- loz, Rep., Mandat, No. 36. Suppl., Mandat, No. 26: Huc, XII, No. 26). 
27. Lucrul pe care trebueşte să-l facă mandatarul trehueşte să fie determinat sau determinabil. (Pont, I, No. 815; Dalloz, R6p.. Mandat, No. 37; Suppl., Mandat, No. 27). 
28. Nu se poate da mandat unei per- soane de a face un lucru pe care este in- capabil să-l facă civil, (Dalloze R€p., Man- dat, No. 38; Alexandresco, IX, p. 567). 29. Pentru valabilitatea mandatului tre- bueşte ca mandatarul să poată el însuși face lucrul. (Pont, I, No. 812; Huc, 3Il, No. 26; Comp. Contra: Troplong, Mandat, No. 33; Dalloz, R&p., Mandat, No. 56; A- lexandresco, IX, p. 568). 
30. Nu se poate da mandat în interesul exclusiv al mandatarului, căci o asemenea invitaţie constitue un sfat, (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 205; Pont, I, No. 819, 820; Dalloz, R&p., Mandat, No. 52; Suppl., Mandat, No. 52; Baudry et Wabl, Mandat, No. 462; Guillouard, Man- dat, No, 17; Alexandresco, TĂ, p. 551, 568), 31. Se poate da mandat în interesul mandantului şi al unui terț. (Alexandresco, LX, p- 530). - | 
32. Se poate da mandat în interesul man- datarului şi al unui terţ. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 410, p. 655; Dalloz, Rep. Mandat, No, 52; Alexandresco, TX, p. 550). 33, Se poate da mandat în interesul man ului şi mandatarului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 410, p. 635; Dalloz, Rep.. Mandat, No. 52; Suppl., Mandat, No, 51; Alexandresco, IX, P. 550). 34. Sunt valabile actele îndeplinite. de 
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un procurator in rem suam. (Dalloz, Râp., 

Mandat, No. 54). , 
35. Se poate da mandat în interesul 

mandantului, al mandatarului şi al unui 
ter. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 410, p. 
635; Dalloz, R6p., Mandat, No. 52). 

36. Se poate da mandat în interesul 
exclusiv al unui terţ şi mandantul în acest 
caz devine un gestionar de afaceri al ter- 
țului interesat.  (Dalloz, Rep., Mandat, 
No. 53; Suppl., Mandat, No. 51; Mourlon, “ 
III, No. 1088; Alexandresco, LX, p. 550, 
551; Contra: Demante et Colmet de San- 
ierre, VIII, No. 205 bis; Pont, I, No. 819; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 410, nota 5, 
p. 635; Laurent, XXVII, 0. 405; Gu- 
illouard, Mandai, No. 17). 

37. Mandatul poate fi dat cu termen 
sau condiţiune. (Dalloz, R6p., Mandat, No. 
50; Alexandresco, LX, p. 550). . 

38. Mandatul dat fără niciun termen 
sau condiţiune durează cât timp nu este 
revocat de mandant şi cât timp manda- 
tarul nu a renunţat la el. (Dalloz, Rep, 
Mandat, No. 50). | 

39. Se pot însărcina mai mulți manda- 
tari cari să lucreze împreună sau separat. 
(Dalloz,, hep., Mandat, No. 30; Alexan- 
dresco, IX, p. 550). 

40. Procura devine un contract numai 
după ce este acceptată de mandatar. (Dal- 
loz, Rp., Mandat, No. 1). 

41. Mandatul se poate confunda uneori 
cu contractul de prâte-nom sau mandatul 
simulai. (Dalloz, Rep-, Mandat, No. %;. 
Alexandresco, IX, p. 555). 

42, Contractul de prâte-nom este acela 
pe care îl întrebuințează o parte care lu- 
crează prin intermediar și care față de 
terţi pare adevăratul interesat. (Laurent, 
XX VIII, No. 76; Baudry et Wahl, Mandat, 
No. 881; Planiol, II, No. 2226; Alexan- 
dresco, IX, p. 555), 

43, Prâte-nomul este un mandatar sui 
generis care lucrează în numele său per- 
sonal. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 410, 
p. 636; Alexandresco, LX, p. 555). 

44. Constituirea unui mandatar prâte- 
nom este, în principiu valabilă şi nu vi- 
ciază actul în care a figurat acesta. (Dal- 
loz, Rep., Mandat, No. 25; Suppl., Mandat, 
No. 16; Huc, XII, No: 4; Baudry et Wabl, 
Mandat No. 882; Planiol II, No. 2268; 
Alexandresco, LX, p. 555). 

45, În cazul însă când constituirea de 
mandatar prâie-nom are de scop să ascun- 
dă o fraudă la o lege de ordine publică, 
ea nu este valabilă. (Dalloz, Râp.,. Mandat, 
No. 27; Suppl., Mandat, No. 17; Huc, XII, 
No. 4; Baudry et Wahi, Mandat, No. 88; 
Alexandresco, [X, p. 555), 

46, Mandatarul prâte-nom în raporturile 
sale cu mandantul nu se distinge de man- 
datarul ordinar. (Duranton, XVIII, No. 
198; 'Troplong, Mandat, No. 45; Dalloz, 
R&p. Mandat, No. 25; Laurent, XXVIII, 
No. 76; Baudry et Wahl, Mandat, No. 89%; 
Guillouard, Mandat, No. 21; Planiol, II, 
No. 2270; Alexandresco, LX, p. 555). 

DESPRE MANDAT Art. 1532 

417, In raporturile cu terţii, mandatarul 

prâte-nom este personal obligat. (Pont, 1. 
No. 1079; Aubry et Rau, 4-a, IV, $ 410, 
p. 636; Dalloz, Râp, Mandat, No, 23; 
Suppl.. Mandat. Na. 15; Laurent, XĂVIIL, 

No. 76; Baudry et Wahl, Mandat, No. 900; 

Guillouard, Mandat, No. 18; Planiol, Ii, 
No. 2271; Alexandresco, LX, p. 555). 

48. Această soluţiune are loc indiferent 
dacă terţul a cunoscut sau nu calitatea 
adevărată a prâte-nomului. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 410, text şi nota 10, p. 656; 
Dalloz. R&p., Suppl., Mandat, No. 15; Lau- 
rent, II, NE, 77; Baudry et Wahl, 
Mandat, No. 902, 905; Guillouard, Mandat, 
No. 18, 19; Contra: Pont, |, No. 1080; Pla- 
niol, II, No. 2272). 

409, Mandantul nu poate ataca actele fă- 
cute de prâte-nom, afară de cazul când 
terții au fost de rea credinţă. (Pont, ÎI, No. 
1080; Aubry et Rau, ed. 4a, IV, $ 410, 
p. 636; Dailoz, Râp., Mandat, No. 3%; 
Suppl.. Mandat, No. 19; Laurent, XĂVIII, 
No. 77; Guillouard, Mandat, No. 18). 

50. Terţii nu pot lucra contra mandan- 
tului. afară de cazul când există o fraudă 
la lege sau la drepturile lor. (Baudry et 
Wahi, Mandat, No. 897, 89%; Planiol II, 
No. 2271). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Din moment ce se constată că actul 
generator de obligaţii a fost încheiat ca 
mandatar al unei societăţi, este indiferent 
calitatea în care a stai partea în instanță 
şi în care a făcut o cerere în juștiţie, 
(Cas. I, 16 lunie 1925, Pand. Săpt, 7 din 
1926). ; 

2. Din dispoziţiunile art. 11, 35, 40, 4, 
125 din legea corpului de advocaţi, rezul- 
tând din combinaţiunea acestor texte că 
nu conţin o dispozițiune probibitivă, că Bi- 
meni decât avocatul n'ar putea reprezenta 
pe cineva în justiţie; art. 45 prevede nu- 
mai sancţiunile în cazurile anume arătate 
şi în urma probelor făcute atât în contra 
avocaţilor cât şi în contra intermediarilor 
de procese a căror definiţie se dă în cu- 
prinsul textului. 

Astfel nu se poate deduce din acesi ar- 
ticol că sunt abrogate dispoziţiunile codu- 
lui civil relativ la mandate sau dispoziţiu- 
nile leg. jud. de ocol şi a proced, civile 
în privința prezentării părţilor  îna- 
intea instanţelor judecătorești prin anume 
persoane, iar abrogarea prevăzută de art. 
123 priveşte numai dispoziţiunile contrarii 
legii relative la advocați. 

Prin urmare din dispoziţiunile art, 11, 
55 din lege rezultă că nu numai advocaţii 
au dreptul de a reprezenta pe cineva în 
instanţă, ci orice altă persoană în baza 
unui mandat, întru cât art. 55 nu prohibă 
dreptul altor persoane de a reprezenta pe 
cineva la autorităţi, ci arată drepturile 
ce au advocaţii, iar al. ultim art. 11 între 
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cei ce au dreptul a studia dosarele instan- 
țelor. judecătoreşti cuprinde pe lângă păr- 
țile interesate, pe lângă advocaţii stagiari 
şi pe mandaiarii părţilor, ori acești man- 
datari sunt alte persoane decât advocaţii, 
căci ar fi fost inutil ca legiuitorul să spună 
„mandatarilor” dacă aceşti mandatari n'ar 
fi decât advocaţii şi stagiarii cari sunt tre- 
cuţi în enumerare la rândul lor. 

MANDAT Codul civil 

Așa dar, în speţă, un mandatar, fără a 
fi advocat poate reprezenta pe altă per- 
soană în instanţă, urmând a se conforma 
dispiozițțiunilor legii pentru valabilitatea 
cererilor, adică- a fi asistați de advocaţi. 
(Trib. R.-Sărat, 1925. Jur. Gen. 1925, No. 
1743). 

3. A se vedea: art. 1295, nota 9). 

Art. 1583. — Mandatul poate îi expres sau tacit. | 
Şi primirea mandatului poate să fie tacită și să rezulte din 

executarea lui din partea mandatarului. (Civ. 944, 987 urm., 991, 
1190 urm., 1197, 1203, 1206, 1437, 1452, 1517, 1532, 1539, 159; 
C. com, 374, 384, 394, 395, 402; Civ. 

Teat. fr. Art. 1985. — Le mandat 
par 6erit sous seing priv6, mâme par 
ment; mais la preuve testimoniale n'en 
Contrats ou des Obligations conventionnelles en general. 

I/acceptation du mandat peut n'ât 
qui lui a 6t€ donne par le mandataire 

mandato pud exsere espresso o tacito, 
Text. Ital. Art. 1738. — 1 

Fr. 1985; Civ. Ital. 1738). 
peut €tre donne ou par acte publie ou 

lettre. Il peut aussi tre donn6 verbale- 
est recue que conformement au titre deg 

ve que tacite, et râsulter de l'exteution 

Anche laceettazione pud essere tacita, e risultare dalPesecuzione che vi ha dato il mandatario. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDBESCO D., Notă sub Trib. Le Puy, Haute Loire, 9 Mai 1921, Jur. Gen. 1925, No. 1793; Cornurz [. DIM. „Mandatul de prâte-nom“, Pand. Rom. 1925, IV, 8; GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. IL, „Mandat“, p. 57, 58; SecaLu Fa., Wotă sub Judec. ocol ÎI Bucureşti, 1510 din. 1925, Jur. Gen. 192 » No. 444. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Apreciere suverană 5. Mandat autentic 13, 14, 18, 
19. i 

un şi aprobat 17, 
Cheltueli de gospodărie 

12. 

  

Mandat expres 1, 5, | 
Mandat în alb 15, | 
Mandat scris 13—15, ; 

! Mandat tacit 1, 3-43, 
Mandat verbal 44. 
Marturi 6, 8, 10. 
Prezumpțiune 11, 12; 

? 

Cod civil italian 2, 
Comercială materie 40, 
“Contract unilateral 16. 
Donaţiune 19, 
Dovadă 4, 6—10. 
Dublu exemplar 16, Prezumpțiuni 6, 8, 10. Femee 11 _ Probă Peri & Intindere 5, . Scrisoare 44, Invocare 9. 
Ipotecă 19, 
Mandat 1 urm. 

Servitori 12, 
Telegramă 14. 

Doctrină, 

1. Mandatul poate fi e res sau tacit, (A lexandresco, IĂ, 9. 550. 
2. Art. 1555 ce. civ. rom. a:reprodus tex- tul art. 1758 c. civ. italian, (Ale xandresco, IĂ, p. 559, 560), 
3. Existenţa mandatului tacit este ne- contestată în dreptul  civi] român. (A- lexandresco, TX, p. 560), 
4, Existenţa mandatului tacit poate re- Zulta din fapte sau acte care îl dovedesc sapă neîndoielnic. (Alexandresco, IX. p. 

5. Aprecierea “întinderii mandatului ta- 

cit- ca şi acea a mandatului expres, este o 
chestiune de fapt, lăsată cu toiul la apre- 
cierea instanţelor de fond. (Alexandresco, IX, p. 560, 561). 

6. Dovada mandatului tacit după o pă- 
ere se poate face prin martori şi prin di- 
ferite fapte sau prezuraţii care să-l stabi- 
lească în fod neindoielnie și neechivoc, 
oricare ar fi valoarea litigiului. (Baudry 
et Wall, Mandat, No. 504; Comp: Duran- 
ton XVIII, No. 254; Troplong, Modat, No. 
145). 

7. După altă părere, dovada mandatu- 
lui tacit nu se poate face decât po- trivit regulelor de drept comun, deoarece este vorba de un contract format din con- cursul voinţei părților, chiar dacă ar fi vorba de terţi. (Pont, |, No. 873: Laurent, XXVII, No. 454 urm.; Guillouard, Mandat, No. 63: Planiol, 17, No. 2242; Alexandresco, TX, p. 561, 562). 

+ După dovedirea mandatului tacit, stabilirea întinderii lui se poate face vrin martori şi prezumpţiuni. (Baudry et Wabl, Mandat, No: 560, 561; Guilouard, Mandat, No. 65; Alexandyesco, IX, p. 562, nota 1). 9. Acel care invoacă mandatul tacit va trebui să dovedească existenţa lui, (Baudry ed Wahl, Mandat, No. 297; Alexandresco, IX, p. 562). 
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10. In materie comercială dovada exis- 

tenţei mandatului tacit se poate face piin 

martori şi prezumpţiuni. (Troplong, Man- 

dat, No. 142; Baudry et Wahl, Mandat, No. 

501; Guillouard, Mandat, No. 61; Alexan- 

dresco, LX, p. 562). 

1]. Femeia esie presupusă că are man- 

dat tacit dela bărbatul său în privința chel- 

tuielilor casnice şi ale gospodăriei, precum 

şi pentru îmbrăcămintea şi întreţinerea co- 

piilor, cu condiţia ca cheltuelile să nu fie 
exagerată. (Pont, 1, No. 849; Huc, IX, No. 
159; XII, No. 15; Baudry et Wabl, Mandat, 

No. 444; Guillouard, Mandat, No. 49; Pla- 

Bio Il, No. 2241; Alexandresco, LĂ, p: 

562). 

12. Servitorii sunt presupuşi a avea mau 

dat tacii dela stăpânii lor când cumpără 

cu bani, iar nu pe credit, proviziile nece- 

sare gospodăriei zilnice. (Troplong, Man- 

dat, No. 134, 603; Pont, [, No. 850; Lau- 

rent, XXVII, No. 590; Huc, XII, No, 13; 

Baudry ei Wahl, Mandat, No. 487; Gu- 

illouard, Mandat, No. 50; Planiol, II, No. 
2941; Alexandresco, LX, p. 565). 

13. In cazul când legea cere un mandat 
scris sau autentic, mandatul tacit nu este 

posibil. (Alexandresco, IX, p. 564). 

14. Mandatul nu e supus niciunei for- 
me speciale și poate fi constituit, ca orice 

contract în genere, printrun act autentic 

sau sub semnătură privată, prin scrisoare, 

prin telegramă şi chiar verbal. (Pont, L. 

No. 872; Laurent, XXVII, No. 454; Baudr 
ei Wabl, Mandat, No. 5014, Guillouard, 

Mandat, No. 61; Alexandresco, IX, p. 564, 

565). 

15, Mandatul neautentic poate fi dat cu 

numele mandatarului în alb, rămânând a 

fi completat în urmă. (Froplong, Mandat, 

No. 103; Poni, IL, No. 860; Laurent, XXVII, 

No. 391; Baudry et Wabl, Mandat, No. 421, 

478: Guillouard, Mandat, No. 59; Alexan- 

dresco, LX, p. 565). 

16. Mandatul fiind un act unilateral nu 

este supus formalităţii, dublului exemplar. 

(Baudry et Wahl, Mandat, No. 477; Gu- 

illouard, Mandat, No. 10, 37; Alexan- 

dreseo, IX, p. 565; Contra: Laurent XXVII, 
No. 446), 

17, Mandatul nu este supus formulei 
„bun şi aprobat“. (Pont, I, No. 863; Lau- 
rent, XXVII, No. 47; Baudry et Wahl, 
Mandat, No. 476; Guillouard, Mandat, No. 

58; Alexandresco, IX, p. 565). 
18. In unele cazuri cum sunt cele pre- 

văzute de art. 25, 52, 1781, 1788 c, civ. 

rom. legea cere un mandat autentic. (A- 
lexandresco, LX, p. 565). 

19, De asemenea, de câte ori este vorba 
de un act solemn cum este: ipoteca, dona- 
țiunea etc,, trebueşie un mandat autentic. 
(Pont, 1, No. 865; Baudry et Wabhl, Man- 
dat, No. 464 urm.: Baudiy et Loynes, 
Privilăges et hypothâques, II, No. 1413; 
Flaniol, Ii, No. 2245; Alexandresco, IX, 
p. . 

MANDAT Art. 1533 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Dacă nu se poate tăgădui în dreptul 

nostru existenţa mandatului tacit, nu se 

poate însă deduce din disp. art. 1553, c€. 

civ.. care recunoaşte posibilitatea unui a- 

semenea mandat, că legiuitorul să fi înţe- 

les în ce priveşte dovada lui să deroge Ja 

reguleie generale de probaţiune. 

Mandatul fiind un act juridic el este su- 

pus regulelor generale de probaţiune - şi 

deci, în lipsa unui început de dovadă 

serisă el nu poate fi stabilit cu martori 

şi prezumpţiuni când valoarea actului pen- 

tru care sa dat întrece 150 lei. 
A admite dovedirea cu martori a man- 

datului tacit dat pentru vânzarea unui 
imobil, ar însemna dovedirea cu martori 
în mod indirect a însuşi convenţiunii de 
vânzare. 

Prin urmare, în speţă Curtea de fond 
a făcut o bună aplicarea a disp. art. 1535 

e. €., când a respins ca inadinisibilă -pro- 

ba cu martori cerută de recurent pentru 
a dovedi existenţa unui mandat tacit pen- 

tru vânzarea unuui imobil. (Cas. I; dec. 

527 din 27 Februarie 1925, Jur. Gen. 1925, 

No. 1787). 
2, Când un moştenitor comportându-se 

totdeauna ca un adevărat proprietar admi- 
nistrează un imobil timp îndelungat sub a- 
cest titlu, închiriindu-l, cum se constată 

din interogatoriul ce sa luai părților, pre- 
cum şi din diferite acte şi fapte deduse din 
împrejurările cauzei şi prin prezumpţiuni, 
însemnează că a avut mandat tacii din 
partea celorlalți cumoştenituri si admini- 
streze acel imobil. 

Deci, sora comoştenitorului reclamant a 
făcut un act de administraţie care îi este 
opozabil atunci când tratând cu pâritul, 
care, de bună credinţă că tratează cu ade- 
văratul proprietar, a încheiat un contract 
de închiriere. 

In asemena condițiuni, chiriaşul nu poate 
fi silit să părăsească imobilul închiriat mai 
înainte de termen sub cuvânt că contractul 
său, fiind făcut fără participarea şi a ce- 
lorlaţi comoştenitori este nul, fiindcă drep- 
tul său se bazează pentru validitatea con- 
tractului încheiat şi pe teoria eredului apa- 
rent. (Trib. R.-Sărat, 487 din 5 August 
1925, Jurispr. Gen. 1925, No. 2150). 

3, Dacă este adevărat că mandatul tacii 
trebue să existe în momentul încheierei 
convenţiunei, nu este mai puţin adevărat 
că dovada existenţei lui, poate rezulta atât 
din împrejurări anterioare sau concomi- 
tente cu confecționarea convenţiunii, cât 
şi din împrejurări posterioare acestei date. 

Astfel fiind, instanţa de fond este ţinută 
să le discute şi să precizeze dacă din lu- 
mina acestor împrejurări anterioare, conco- 
mitente sau posterioare, rezultă sau nu exi- 
stenţa mandatului tacit în chiar momentul 
încheierii convenţiunii, ea neputându-le în- 
lătura pentru simpla considerațiune că sunt 

> 
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Art. 1534 

posterioare încheierii convenţiunii. (Cas. I, 
dec. 3758 din 15 Octomvrie 1926. Jurisp:. 
Gen. 1926 No. 1794). | J 

4. Mandatul tacit este acela ce rezuliă 
în mod neîndoios pe cale de inducțiune 
din împrejurările în care lucrează man- 
datarul, când deci voinţele nu au fost ex- 
primaie nici prin înscrisuri“ nici prin vor- 
be, şi nici prin alt mijloc de manifestare 
a gândirii omeneşti. , 

Că pornindu-se dela această definițiune 
şi caracter al mandatului tacit şi anume 
că el rezultă prin deducţiune din fapte 
materiale care să-l stabilească în mod 
clar, consecința fiind că asemenea îapte 
materiale putându-se dovedi prin orice 
mijloc de probaţiune, se decide de o mare 
parte a jurisprudenţei că dovada manda- 
tului tacit, chiar atunci când suma e mai 
mare de 150 lei, se poate face cu martori 
şi prezumpțiuni, şi în. cazul când nu există 
un început de probă scrisă. 

Că pe lângă aceasta, soluţiunea se mai 
menţine şi pe dispoziţiile art. 1198 cod. civ. 
care primeşte ca prin derogare dela art. 
1191 cod. civ., creditorul să facă dovada 
cu martori chiar peste suma de 150 lei, a- tunci când nu i-a fost cu putinţă să obţie 
act scris, terţii fiind în' adevăr în impo- 
sibilitate materială de a-și procura 0 pro- 
bă scrisă, căci nu depinde de ei acest lu- 
cru. - 

Că asemenea soluţiunea se mai impune 
şi din cauza împrejurărilor că art, 1985 cod. 
civil francez, după ce spune că mandatul 

Art. 15834. — Mandatul este 
contrariul. (Civ. 1412, 1512, 
Timbr. 42 $ 3; Civ. Fr. 1986). 

Text. fr. Art. 
contraire, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Advocat 5—7, 41, 2 , Locaţiune de lucrări 4 Apreciere suverană 12, 6, 8, Arhitecţi 14. Mandat 1 urm, vansuri 2, Mandat gratuit 1—3, Cheltueli 2. Mandat E lac 9—13, Deosebire 4, Medic 8, 11. Dovadă 13, . | Natura mandatului 1, 3, Esenţa mandatului 3, | Probă 13, Inginer 11. !  Repetiţiune 23, 

Doctrină, 

1. Mandatul este prin natură sa un corn- tract cu titlu gratuit, (Dalloz, R&p., Man- dat, No. 66; Baudry et Wahl, Mandat, No. 564; Alexandresco, IX, p. 549, 558). 2. Când mandatul este gratuit, manda- tarul are "dreptul să ceară dela mandanr rambursarea cheltuelilor şi _avansurilor făcute în interesul acestuia. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 74). 
” + În codul civil actual gratuitatea man- datului este de natura: iar nu de esenja 
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DESPRE MANDAT . 

1540, 

1956. — Le mandat est gratuit, 

Codul civil 

poate fi dai printrun act sub semnătură 
privată şi chiar verbal, adaugă că proba 
testimonială nu e admisibilă decâţ con- 
form dreptului comun relativ la dovedirea 
convenţiunilor în general, din care cauză jurisprudenţa franceză a cerut şi cu drepr 
cuvânt dovedirea mandatului tacit cu act 
seris sau un început de probă când valoa- 
rea depăşeşte suma de 150 lei, — legiuito- 
rul român însă prin art. 1535 cod, civil re- produs după codul italian prevăzând pe 
lângă mandatul expres şi pe cel tacit nu 
mai irimite la mijloacele de probă aplica- 
bile convenţiunilor în general, 

Că aşa dar întemeindu-ne pe toate a- 
ceste consideraţiuni, proba testimonială ce- 
rută de apelant pentru dovedirea manda- 
tului tacit, deşi valoarea este superioară 
sumei de 150 lei, este admisibilă. (Trib. 
laşi s. I, Jurnal 9284 din 18 Decemvrie 
1925, Pand. Rom. 1926, III, 151). 

5. Faptul de a însărcina o obşte să an- 
gajeze un advocat să cerceteze lucrările şi 
să reguleze transportul unui judecător la 
localitate pentru fixarea petrelor de hotar. 
într'o cerere, de hotărnicie, nu cuprinde un 
mandat de a reprezenta partea la execu- 
tarea actului de hotărnicie şi nici nu re. 
zultă un asemenea mandat sau o -achiesare 
a lucrărilor făcute. (C. Apel Bucureşte 5. 
1V, 248 din 6 Octomvrie 1926, Bul, C. Apel 
19 din 1926). 

6, A se vedea: ari. 117, nota 7; ari, 14î2, 
nota 1). 

fără plată; când nu s'a stipulat 
1547; C. com. 374, 386; L. 

sil n'y a convention 

lui. (Dalloz, R&p.. Mandat, No. 66: Suppl. 
Mandat, No. 38; Baudry et Wabl, Mandat, No. 364; Alexandresco, IX, p. 549, 558). 

4. Mandatul se deosebește de locaţiunea 
de lucrări, deoarece mandatul poate fi ori- când revocat pe când ruperea contraciuliui de locaţiune de lucrări fără just motiv dă loe la plata de daune-interese; mandata: rul nu are dreptul la Salar decât câui a fost anume stipulat, pe când locatorul de lucrări are drept totdeauna la salar; când sunt mai mulţi mandanţi ei sunt obligaţi solidar, ceea ce nu are loc la locaţiune de lucrări. (Dalloz, Nâp., Mandat, No. 66; Bau- dry et Wahl, Mandat, No. 400; Planiol, [], e) 2254; Alexandresco, IX, p. 552, 558, 

5. Advocatul, după o părere, când pri- meşte să pledeze penru, un: client, este un mandatar. (Demante et Colmet 1Te, VIII, No. 204 bis, X). de Sante “6. După a doua părere, advocatul este un locator de lucrări, (Laurent, XXVII, 
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Codul civil 

No. 353. 555; Huc, XII, No. î8; Baudry et 

Wabl, Mandat, No. 578, 379; Planiol, II, 

„No. 2252). _ 

7. După a treia părere, contractul în- 

cheiat înire client şi advocat este un con- 

traci sui generis. (Guillouard, Louage LL, 

No. 696). 
8, Medicul este un locator de lucrări 

iar nu un mandaiar. (Demanie et Colmet 

de Santerre. VIII, No. 204 bis, VIII X; 

Baudry et Wahl, Mandat, No. 379; Pla- 

niol, II, No. 2232). 

9, Convenţiunea care fixează un salar 

mandatarului poate fi expresă sau tacită. 

(Pont, 1, No. 888; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

IV, $ 410, text şi nota 8 p. 655; Dalloz, 

Râp., Suppl.. Mandat, No. 58: Laurent, 

XXVII, N 54: Baudry et Wabhl, Mandat, 

No. 727; Guillouard, Mandat, No. îi, 15, 

163; Alexandresco, LĂ, p. 558), 

10, Cu toate că în principiu mandatul 

DESPRE MANDAT 
Art. 1535 

este gratuit şi deci gratuitatea se presu- 

pune, totuși el este presupus salariat când 

este dat persoanelor care se ocupă prin 

starea sau profesiunea lor cu afacerile al- 

tora. (Pont, L, No. 884; Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 410, nota 8 pg 655; Dalloz, Râp.: 

Mandat, No. 68, 218; Suppl., Mandat, No. 

40; Laurent, XXVII, No. 542; Huc, XII, No. 

19; Baudry et Wabl, Mandat, No. 729; Gu- 

illouard, Mandat, No. 11; Planiol, Ii, No. 

9955: Alexandresco, LX. p. 559). , 

1]. Astfel sunt, advocaţii, medicii, arhi- 

tecţii, inginerii, etc. (Alexandresco, LX. p. 

559). 

12, Dacă nu sa fixat în mod expres cu- 

antumul onorariului, tribunalul îl va apre- 

cia şi fixa. (Alexandresco, LĂ : 559). 

13. Dacă mandatarul a dovedit că şi-a 
îndeplinit mandatul, dovada că onorariul 

a fost plătit va trebui să fie făcută de 

mandani. (Alexandresco, LX, p. 559). 

Ar. 1585. — Mandatul este special pentru o afacere, sau 

pentru oarecari anume afaceri, 

cerile mandantului. (Civ. 1536 urm.; Pr. civ. 
ori este general pentru toate afa- 

70, 94, 316; C. com. 

118, 162, 375, 395, 404, 523, 692; Lege pentru organizarea şi uni- 

ficarea corpului de advocaţi (Mon. ofic. 251/923), Art. 36; Civ. 

Fr. 1987). 

Tezi. fr. 

aftaires seulement, ou gân6ral et pour toutes 

Doctrină, 

1]. Mandatul poate fi convenţional, legal 

sau judiciar. (Baudry et Wabl, Mandat, 

No. Sil; Alexandresco, LX, p. 549, 572). 

2, Mandatul convenţional se numește ad 

litem, când este dat pentru introducerea 
sau susţinerea unui proces. (Dalloz, Râp.. 
Mandat, No. 76; Baudry et Wabl, Mandat, 
No. 519; Alexandresco, IX, p. 5%, 573). 

3. Mandatul poate fi general sau spe- 
cial. (Dalloz, Rp, Mandat, No. 2%; A- 
iexandresco, LX, p. 550). 

4. Mandatul este special când are de 
obiect numai una sau mai multe afaceri 
determinate ale mandantului. (Alexan- 

dresco, IX. p. 575). | 
5. Mandatul este general, după o părere, 

când priveşte toate afacerile mandaniului 

şi când conferă mandatarului împuterni- 

cirea de a face toate actele juridice care se 

pot face prin mandaiar. (Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, & 412; Laurent, XXVII, No. 4%; 
Comp: Alexandresco, LX. p. 557). 

6. După a doua părere, mandatul este 

general când priveşte toate afacerile maa- 

dantului chiar fără să privească toate 
actelor de care sunt susceptibile aceste a- 

faceri. (Guillouard, Mandat, No. 71). 
“7. După a treia părere, mandatul este 

general când priveşte toate afaceriile pre- 

văzute şi neprevăzute care se leagă de 

Art. 1987. — Il est on spâcial et pour une affaire on certaines 
les affaires du mandant. 

funcțiunea ce i-a fosi conferită cu toate 

că această funcţiune nu ar avea decât un 

singur obiect, cum ar fi de exemplu exer- 

citarea unui comerţ, (Pont, 1, No. 894; 

Dalloz, Râp., Mandat, No. 76). 
8. Când legea cere un mandat special, 

acest mandat trebueşte dat pentru fiecare 

act în parte, neputând fi dat pentru toate 

actele din categoria pentru care legea cere 
un mandat special. (Baudry et Wabhl, Man- 
dat, No. 516; Guillouard, Mandat, No. 72). 

9. Trebue să se facă distincțiune între 

mandat expres şi mandat special. Astfel 

când legea cere un -mandat expres, o pro- 
cură generală în care intră şi actul cerut 
este suficientă. (Pont, I, No. 901; Dalloz, 
Râp., Suppl., Mandat, No. 47; Guiilouard, 
Mandat, No. 76). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Potrivit art. 4 din decretul lege 1480 

din 10 Decemvrie 1917 hotărîrile pronun- 
țate contra mobilizaţilor sunt nule, chiar 
atunci când persoanele în contra cărora 
sau dat au avut un procurator în terito- 
riul ocupat. - 

În speţă, se constată că mandatarul 
intimatului nu-l putea reprezinta pe acesta 
în mod valabil, fiindcă intimatul era mo- 
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Art. 1536 

bilizat în Moldova, şi chiar dacă ar fi voit 
acesta să-i retragă mandatul nu avea 
posibilitatea să-i transmită această voinţă. 

In afară de această consideraţiune, pro- 
curatorul intimatului nu avea un mandat 
special. dela acesta, prin care să se dove- 

Art. 1536. — Mandatul conce 
numai actele de administraţiune. 

DESPRE MANDAT, Codul civil 

dească că mandantele ar fi renunțat expres 
la beneficiul legii din 1916, ca mandatul 
său să fie valabil. (C. A. Bucureşti, s. II, decisia civ. Nr. 54 din 7 
Jur. Gen. 1925, No. 2039). 

put în termeni generali cuprinde 

Când e vorba de înstrăinare ipofecară 1), sau de facerea unor acte ce trec peste administraţiunea ordinară, mandatul trebue să fie special. (Civ. 362, 427, 1268 urm., 1533, 1535, 1537, 1546; C. com. 375; Lege pentru organizarea şi unificarea corpului de advocaţi, (Mon. of. 251/923), Art. 36; Civ. Er. 1988; Civ. Ital. 1741). 
Tezt.. fr. Art. 1988. — Le mandat conu en termes gencraux n'embrasse que les actes d'administration. 
Sil sagit d'aliener ou hy pothequer, 

le mandat doit &tre expres. 
Tezi. Ital. Art. 1741. — 1 

comprende che gli atti di 
mandato concepito in termini 

amministrazione. Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare 

ou de quelque autre acte de propricte, 

generali non 

altri atti che eccedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb'essere espresso. 

Doctrină, 

|. Art. 1556 $ 2 e. civ. român, se depăr- 
tează întru câtva dela ari. 1988 $ 2 c. civ. 
Îr. corespunzător şi reproduce în parte ari, 1741 $ 2 e. civ. italian, (Alexandresco, LX, 
p. 572, nota 1), i , 

2. Înţelesul cuvântului special din art. 1555 c. civ, rom. nu “trebueşte să- se con- 
funde cu înţelesul pe care îl are acelaşi 
cuvânt în art, 1556 $ 2 c. civ. rom., unde 
prin acest cuvânt se înţelege un mandat dat anume peniru o afacere determinată. (Aiexandresco, IX, p. 575), 

3. Deoarece mandatul poate fi special din două puncte de vedere şi deci poate 
da loc la confuzie, legiuitorul român nu 
a fost fericit când a înlocuit cuvântul ex- pres din art. 1988 e. civ. fr. prin cuvântul special în art. 1536 2. (Alexandresco, IX, 
p. 573). 

4, Pentru a înstrăina, ipoteca etc., este 
necesar un mandat special dat în ter- 
meni expreşi. (Planiol, ÎI, No. 2237). 

5. Mandatul conceput în termeni gene- 
rali este acela prin care se dă dreptul man- 

- datarului de a face în afacerea sau aface. 
rile ce îi sunt încredințate tot ce poate fi 
folositor mandantului sau tot ce acesta ar 
putea face el însuşi. Prin urmâre, nu ire- 
bueşte să se confunde mandatul conceput 
în termeni generali despre care vorbeşte art. 1556 e. civ. rom. cu mandatul general 
de care vorbeşte art. 1555 ce. civ. TOD. 
(Alexandresco, IX, p. 577). 

  

. 1) Din eroare se zice aci „înstrăinare ipotecară:. în loc de „înstrâinar. Prin virgulă amândouă cuvintele, după -cum este şi sensul din textul francez, ou hypothequer...:. 

6. Potrivit dispozițiilor art. 1556 c. civ. român, mandatul conceput în termeni ge- nezali, adică vagi şi care nu precizează âc- tele ce trebuese făcute, nu cuprinde decât actele de administraţie iar pentru a vinde, ipoteca și face alte acte de dispoziţie se cere un mandat special, (Alexandreseo, IĂ, p. 578). 
7. Mandatarul cu mandat conceput în termeni generali va putea face înstrăină- rile care se consideră ca acte de admi- nistraţie, cum ar fi de exemplu vânzarea unei recolte şi a unor lucruri supuse stri- căciunii. (Mourlon, III, No. 1095; Pont, I, No. 927; Laurent, XXVII, No. 435; Baudry et Wahl, Mandat, No. 525;  Guillouard, Mandai, No. 79, 85; Alexandresco, IX, p. 579), 

8. Se poate da un mandat general pen- tru acte de dispoziţie, însă mandatul ire- bueşte să fie special. adică să arate anume actele de dispoziţie 
seră mandatarul. (Alexandresco, IX, p. 79), 

Jurisprudență, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. O procură generală implică numai. acte de administraţie, ori acţiunea de de- clarare falimentară e un act ale cărui coa- secințe sunt mult mai grave decât chiar ale: unui act de dispoziţiune şi cum în speţă firmele comerciale reclamante au împuter-. 

e, ipotecare“, adică despărțite 
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Codul civil 

nicit pe mandatar ca să ia toate măsurile 

judiciare pentru a li se realiza creanţele ce 

au în contra debitorului pârit, din acest 

fapt nu se poate deduce că mandanţii au 

consimțit ca eventual mandatarul să ceară 

şi declararea debitorului lor în stare de 

faliment, ştiut fiindcă de cele mai multe 

ori din lichidarea unui faliment rezultă 

cote inferioare creanţelor de acoperit. 

In principiu ereditorul, care cade în pre- 

tenţia sa de declarare, poate fi condamnat 

şi la daune interese către debitorul comer- 

ciant, în caz de procedare prin culpă sau 

rea credinţă, de unde de asemeni se poate 

deduce caracterul grav al unei cereri de 

declarare pentru creditor şi ca atare se 

impune ca creditorul conştient de toate a- 

ceste consecinţe să împuternicească anume 

pe mandatar în a cere să se constate jude- 

DESPRE MANDAT 
Art. 1537—1538 

cătoreşte starea de încetare de plăţi a de- 

bitorului. 
_ 

Pentru aceste consideraţiuni în speţă, 

formula vagă şi generală din procurile 

dela dosar de a fi reprezentaţi reclaman- 

ţii „în procesul nostru contra d-lor M.Z. şi 

1. D. din Soroca pentru suma de 54.000 lei” 

şi de a-l împuternici pe mandatar „de a 

lua în primire pentru noi bani şi valori de 

bani“, nu poate fi interpretată în sensul 

susținut de mandatarul reclamanţilor că, 

conf, art. 36 din legea avocaţilor, formula 

de mai sus conţine împuternicirea de a 

lua orice măsură cu caracter judiciar sau 

procedural, chiar dacă nu se indică în mod 

special dreptul de a cere declararea în 

stare de faliment. (Trib. Soroca, s. com. 

20 din 26 lunie 1926. Jurispr. Gen. 19%, 

No. 1408). 
2, A se vedea: ari, 2, nota 5). 

Art. 153%. — Mandatarul nu poate face nimic afară din limi- 

tele mandatului său; îacultatea de a face o tranzacţiune 1) cuprinde 

pe aceea de a îace un compromis. (Civ. 987. 1533, 1545, 1546, 

1704 urm.; Pr. civ. 339, 342 urm.; C. com. 123, 187, 207, 375 

urm., 381, 405; Civ. Fr. 1989). 

Tezt. fr. | Amt. 1989. — Le mandataire ne peut rien faire au-delă de ce 

qui est port6 dans son mandat: le pouvoir de transiger ne renferme pas celui 

de compromettre. 

Doctrină, 

]. Art. 1989 ce. civ. fr. cât şi art, 1742 

c. civ. italian, corespunzătoare art. 1557 c. 

civ. rom., prevăd că facultatea de a fice 

o transacție nu cuprinde pe aceea de a 

face un compromis, iar în textul nostru 

se vede înlăturată particula nu, probabil 

din o eroare a. copistului. (Alexandresco, - 

IX, p. 572, nota 2, 574 575, 576; Contra: 

Nacu; III, p. 414). 
2, Potrivit dispoziţiilor art. 1537 c, civ. 

rom, mandatarul nu poate face nimic a- 

fară din limitele mandatului său. (Ale- 

xandresco, LX, p. 575, 574). 
3, Mandatul de a vinde nu cuprinde pe 

acela de a primi prețul, nici de a face 

un schimb. (Alexandresco, LX p. 576), 
4. Mandatul de a încasa o creanţă nu 

cuprinde pe acela de a urmări în justiţie 

pe debitor, nici de a transige asupra ei, 

” Alexandresco, 

nici de a dispune de banii primiţi. (A- 

lexandresco, LX, p. 576). 
5. Mandatul de a pleda nu cuprinde pe 

acela de a face transactie, opoziţie, apel, 

recurs. (Alexandreseo, LX, p. 576). 

6. Mandatul de a închiria nu cuprinde 

Î$ acela de a încasa chiria. (Alexandresco, 

X, p. 576). 
7. Mandatarul poate face actele care 

sunt o consecință necesară a mandatului. 

Astfel mandatarul însărcinat cu cumpăra- 
rea unui lucru poate să-l. primească. (Bau- 

dry et Wabhl, Mandat, No. 556; Alexan- 

dresco, LX, p. 577). 
9. De asemenea mandatul dat pentru 

primirea unui capital garântai prin ipo-.. 

tecă cuprinde şi dreptul de a cere radierea 

inscripţiei ipotecare. (Planiol, II, No. 2258: 

| IX, p. 577; Nacu, LII, p. 
414). | 

Art. 1538. — Femeile şi minorii emancipaţi pot îi aleşi man- 

datari; mandantul însă nu are o acţiune contra mandatarului minor 

decât după regulele generale relative la obligaţiunile minorilor; iar 

în contra femeii măritate care a primit mandatul fără autoriza- 

țiunea bărbatului, decât după regulele stabilite la titlul despre con- 

  

1) In textul art. francez corespunzător 1989, se găseşte pus înaintea cuvântului „Cuprinde“, negaţiunea: 

„nu“, care nu există în niciunul din textele oficiale ale Codului Civil Român, Această omisiune, schimbă cu 

desăvârşire sensul art. 1537, Cod. Civ, Român, după care „transacțiunea* împlică „compromisul“, pe când la 

francezi este contrariul, 
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Art. 1538 DESPRE MANDAT Codul civil 

201, 427 urm., 913—915, 950 urm., 959 urm,, 1157 urm, 1164, 1223 urm.: Civ. Fr. 1990). 
Tezi. fr. Art. 1990. — Les femmes et les mineurs &mancipes peuvent âtre choisis pour mandataires; mais le mandant n'a d'action contre le mandataire mineur que d'apr&s les regles genârales xelatives aux obligations des mineurs, et contre la femme marite et qui a acceptă le mandat sans autorisation de son mari, que d'apr&s les răgles 6tablies au titre du Contrat de mariage et des Droits respeciifs des Epouz:. 

tractul de căsătorie şi drepturile respective ale soţilor. (Civ. 199, 

2 
INDEX ALFABETIC 962; Huc, XII, No. 50; Baud 

  

, 
5 ry et Wanl, (a doctrină), Mandat, No. 4i3; Guillouard, N andat, No. 

Absenţă 3, | Mandat legal 1, 2, 55; Alexandresco, IX, p. 569). R Anulare Sit 1. Mica 7 18 9. Mandatul dat de un. incapabil este 
una crediaţă A 1N0Qri 

, : 
> . î 

-. 

Capacitate 3-48. Nulitate $, 10, 17 1? atins de o nulitate relativă care poate ti 
Delicte 18, Nulitate relativă '9, opusă numai de incapabil. (Dalloz. Rep. 
Pemee măritată 14-16, | Profit 17. Ş Mandat. No. 59; Baudry et Wabl, Mandat, 
Incapacitate 5—18, Succesiune vacantă 3, No. 416) Mandat 1 urm. Tată administrator legal 2. : . j i , 
Mandat convenţional 1, | Tesţi 10, 10. Actele făcute de un mândatar în 
A, Tator 2. baza unui mandat dat de incapabil, sunt 

Mandat judecătoresc 1,3, 

ă . nule cu toate că e datarul şi teziii cu ină care a tratat au fost de bună credinţă. Doctrină, (Pont, 1, No. 92; Dalloz, Rep... Suppl, 
1. Mandatul poate fi dat de lege. de Mandat, No. 55: Laurent, XXVII, No. 40%; 

justiție sau de un simplu particular. (Dal-  Baudry et Wabl, Mandat, No. 416; Gu. 
loz, Rep. Mandat, No. 57; Suppl., Mandat,  illouard. Mandat, No. 53). No. 54; Baudry et Wabhi, Mandat) No. 511; 11. Mandatarul nu trebue J 

să aibă ca- 
Alexandresco, LX, p. 549, 572). pacitate deoarece nu lucrează în numele 

2. Sunt mandate legale: mandatul tuto- său, ci în numele mandântului care i-a 
rului, mandatul tatălui administrator le. dat însărcinarea. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
legal, etc. (Baudry et Wabl, Mandat, No. IV, $ 411, p. 639; Dalloz. Rep., Mandat, 
5u; Alexandresco, IX, p. 573), No. 63; Baudry ei Wabl, Mandat, No. 4i7; 

3. Sunt mandate date de justiție: man-  Alexandresc», IX, p. 569, 570 Comp: 
datul dat pentru administrația bunurilor  Huc, XII, No: 50), unui absent, mandatul dat pentru admini. 12. Mandatul poate îi dat nu numai 
straţia unei succesiuni vacante, etc. (Dalloz, unui minor emancipat, după cum prevede 
Rep.; Mandat, No. 57; Guillouard, Mandat. art. 1990 e. civ. fr. (1558 e. civ. rom.), ci 
No. 69; Alexandresco, IX, p. 573). şi unui minor neemancipat. (Demante et 

4. Mandatul convenţional este acel dat  Colmet de anterre, VIII, No. 270 bis. ]; 
e un particular prin gonvenţie. (Baudry Pont, [, No. 965; Aubry et Rau, ed. 4-a, 

et. Wahl. Mandat, No. 514; A exandresco, IV, $ 411, nota 10, p. 659; Dalloz. Rep. 
IX, p. 57). . 

Mandat, No. 63; Suppl, Mandat, No. 56; 
5. Sunt aplicabile mandatului conven.- Laurent, XXVII. No. 597; Baudry et Wabl, 

tional regulele generale asupra capacităţii Mandat, No. 417: Guillouard, Mandat, No. 
de a contracta. (Dalloz R€p., Mandat, No. 56: Alexandresco, IX, p. 570). 
57; Suppl. Mandat, No. 55; Baudry et 13. Bine înţeles în acest caz, minorul 
Wabl, Mandat, No. 411). 

trebueşte să aibă o oarecare vârstă mai 
6. Capacitatea pentru a da un mandat . mare peniru a accepta mandatul, (De 

este determinată de natura afacerii care. mantie et Colmet de Santerre, VIII, No. 207 
ace obiectul mandatului. (Demante et bis, 11; Huc, XII, No. 30; Comp: Alexan- 
Colmet de Santerre, VIII, No. 207 bis_ IV; dresco, IX, p. 571). Pont, I, No. 961; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 4. Femeia măritată poate primi un 
4i1, p. 639; Dalloz, Rep. Suppl., Mandat, mandat fără autorizaţia soțului său. (Dal- 
No. 33; Laurent, XXVII, No. 595, 396; Huc,  loz Rp... Mandat, -No. 64). XII, No. 50; Baudry et Wahl, Mandat, No. 15. Bărbatul se poate opune ca soţia 
411; Guillouard, Mandat, No. 55; Planiol, sa să primească sau să execute un mandat. 
II, No. 2239; Alexandresco, IX, E 569). (Dalloz, Rep., Mandat, No. 64; Suppl.. Man- at 

7. Cu toate acestea, când mandatul e sa- dat, No. 57; Contra: Laurent, II, No. 
lariat, mandantul trebue să aibă capacita. 399), tea a se obliga. (Planiol, II, No. 2239). 16. Raporturile mandaniului cu manda- 

8. Valabilitatea actelor tăcute de man- tarul vor fi guvernate de principiile gene- 
datar depinde de capacitatea mandantului rale asupra ca acităţii minorilor şi teme- 
în ziua când a daţ Procura iar nu de ca- ilor măritate. (Berman et Colmet de San- 
pacitatea sa din ziua actelor. (Pont, I, No. terre, VIII, No. 207 bis, III; Pont, 1, No- 
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966; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 41, p- 
659; Dalloz, R&p., Mandat, No. 63; Laurent, 
XXVII, No. 398; Huc, XII, No. 50; Baudry 
et Wahl, Mandat, No. 418; Guillouard, 
Mandat, No. 56; Planiol, 11, No. 2240; A- 
lexandresco, IX, p. 574). 

17. Mandaiarul incapabil va putea in- | 
voca nulitatea angajamentului său. afară 
de cazul când primind vreo sumă de bani, 
aceasta i-a profitat. (Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 207 bis, II; Pont, [, 

MANDAT Art, 1589 

No. 960; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 41, 
p. 639: Dalloz, Râp., Mandat, No. 63; Huc, 
XII, No. 30; Baudzy et Wahl, Mandat, No. 
418; Guillouard, Mandat, No. 56; Planiol, 
II, No. 2240; Alexandresco, LX, p. 571). 

18. Mandaiarul incapabil este răspun- 
zător de deliciele sale conform dreptului 
comun. (Pont, IL, No. 966; Baudry et Wabhl, 
Mandat, No. 418; Guillouard, Mandat, No. 
58; Planiol, II, No. 2240). 

CAPITOLUL II. 

Despre îndatoririle mandatarului. 

Art. 1589. — Mandatarul este îndatorit a executa mandatul 

atât timp cât este însărcinat, și este răspunzător de daunele-interese 

ce ar putea deriva din cauza neîndeplinirei lui. 
Este asemenea îndatorit a termina afacerea începută la moartea 

mandantului, dacă din întârziere ar putea urma pericol. (Civ. 970, 

987 urm., 1075, 1084, 1532 urm., 1552, 1556, 1559; C. com. 376, 

379, 381, 405, 508; Civ. Fr. 1991). 

Text. fr. Art. 1991. — Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant 
qu'il en demeure charge, et r&pond des dommages-intârâts qui pourraient resulter 

de son inex6cution. 

| est tenu de mâme dachever la chose commeneţe au dâces du mandant, 
sil y a pâril en la demeure. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

„Mandat 1 urm. 
Mandat gratuit 5—7. 
Mandat salariat 2, 5—7. 
Moarte 9, 10. - 
Pericol 9, 40. 
Preferinţă 5—7. 
Prejudiciu 11, 12, 
Probă 19. 
Refuz 15, 16. 
Terminarea alacerei 8—10. 

Accesorii 4. 
Bun părinte de familie 1. 
Compensaţie 13, 14. 
Culpă 141—14, 16. 
Daune-interese 11—44. 
Dovadă 19. 
Executarea mandatului i 

urm. 

Forţă majoră 17—19, 
Incunoştiinţare 3, 17. 

Doctrină, 

1. Mandatarul trebueşie să execute în- 
sărcinările ce i sau dat ca un bun părinte 
de familie. (Dalloz, R6p., Mandat, No. 189). 

2, Pentru mandatarul salariat executa- 
rea va fi apreciată mai riguros ca pentru 
mandatarul gratuii. (Dalloz, Râp., Mandat. 
No. 189). 

3. Mandatarul este obligat să ţie în cu: 
rent pe mandant cu mersul afacerii. (Dal- 
loz, Rp, Mandat, No. 207; Baudry et 
Wahl, Mandat, No. 599). 

4, Mndatarul trebueşte să îndeplinească 
toate actele care sunt o dependenţă nece- 
sară a afacerii care face obiectul manda- 
tului. (Huc, XII, No. 55; Baudry et Wabl, 
Mandat, No. 545; Guillouard, Mandat, No. 
96; Alexandresco, LX, p. 583). | 

5. În cazul când mandatul este salariat, 
dacă interesele mandatarului sunt în opo- 
ziție cu ale mandanitului, mandatarul va 
trebui să prefere interesele mandantului 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. — 13 

iar dacă mandatul este gratuit el nu poate 
fi răspunzător dacă preferă interesele sale. 
(Troplong, Mandat, No; 409; Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 209). 

6. După a doua părere, mandaiarul va 
fi responsabil numai dacă preferind inte- 
resele sale. acestea erau mai mici decât 
cele ale mandantului. (Pont, Commentaire- 
trait des petits contrats. I, No. 998). 

7, După a treia părere, mandatarul nu 
va fi niciodată răspunzător dacă a preferit 
interesele sale. (Huc, XII, No. 40; Baudry 
et Wabhl, Mandat, No. 606; Guillouard, 
Mandat, No. 107; Alexandresco, LX, p. 587). 

8. Mandatarul este obligat să . termine 
executarea mandatului a cărui executare 
a, ginceput-o. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 
210). : 

9. Mandaiarul este obligat să termine 
" afacerea începută, dacă din întârziere ar 

rezulta un pericol, chiar după moartea 
mandantului pe care a cunoscut-o. (Dalloz, 
Rep.„. Mandat, No. 469; Alexandresco, LX, 
p. 584). IE 

10. Dacă este pericol de întârziere, man- 
datarul trebueşte să execute afacerea, chiar 
dacă la decesul mandantului nu începuse 
încă. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 855; 
Guillouard, Mandat, No. 234; Alexan- 
dresco, IX, p. 585; Contra: Huc, XII, No. 
156). 

11. In cazul când mandaiarul nu-şi 
execută obligaţiile sale din culpa sa, el va 
fi obligat să plătească daune-interese care 
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vor cuprinde paguba suferită şi folosul de 
care a fost lipsit mandantul. (Dalloz, Rep., 
Mandat, No. 192; Alexandresco, LX, p. 584). 

12, In cazul când din neexecujtarea man- 
datului mandantul nu încearcă niciun 
prejudiciu, mandatarul nu va fi condam- 
nat la plata de daune-interese. (Pont, 1, 
No. 986; Dalloz, Rep., Mandat, No. 195. 
494; Suppl., Mandat, No. 75; Laurent, 
XXVII, No. 464, 465; Baudry et Wahl, Man. 
dat No. 645; Guillouard, Mandat, No. 104; 
Alexandresco, LX, p. 584). _ 

13. Mandatarul nu poate compensa câ- 
ştigurile dintr'o afacere cu pierderile cau- 
Zate prin greşeala sa în alte afacri. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 210 
bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, text şi 
nota 3, p. 643; Dalloz, Rp. Mandat, No. 
208; Suppl., Mandat, No. 84; Huc, XII, No. 
49; Baudry et Wahl, Mandat, No. 646; Gu- 
illouard, Mandat, No. 108; Alexandresco, 
LX, p. 587; Contra: Pont, 1, No. 999). 

14, In cazul când mandatarul a fost în- 
sărcinat cu operații diverse, gestiunea sa 
va fi considerată în întregul ei, (Dalloz, 
Rep., Suppl., Mandat, No. 84). 

Art. 1540. — Mandatarul este răspunzător nu numai 

DESPRE. MANDAT Codul civi] 

15. Mandaitarul nu poate fi ţinut să-şi 
execute Mandatul, când lucrurile fiind în 
întregimea _lor el refuză în timp util. să-l 
execute. (Dalloz, Rep., Mandai, No. 203). 

16. Mandatarul nu este obligat să exe. 
cute mandatul dacă mandantul nu face 
ceea ce trebue pentru a uşura îndeplinirea 
mandatului. (Dalloz, Rep. Mandat, No, 
195; Baudry et Wahl, Mandat, No. 59; 
Alexandresco, IX, p. 586), 

17, In caz de forță majoră şi dacă | 
afacerea poate fi amânată, mandatarul 
trebueşte să încunoştiinţeze despre &ceasta 
pe mandant și să execute mandatul după 
încetarea obsiacolului. (Dalloz, Rep., Man. 
dat, No. 196, 197, 220; Comp: Guillouard, 
Mandat, No. 111). 

18. Mandatarul este răspunzător de 
neexecuiare, dacă a luat. asupra sa cazul 
de forță majoră. (Huc, XII, No, 34; Gu- 
illouard, Mandat, No. 110; Alexandresco, 
LX, p. 587, nota), 

19. Forţa majoră va fi dovedită de man. 
datarul care o alegă. (Dalloz, Râp., Man- 
dat, No. 201). 

de dol, dar încă şi de culpa comisă în executarea mandatului. Pentru culpă, când mandatul este fără plată, răspunderea se aplică cu mai puţină rigurozitate decât în caz contrariu. (Civ. 989, 990, 998, 1308, 
com. 381, 506; Civ. Fr. 1992). 

1508, 1534, 1539; Pr. civ. 145; C. pen. 323; C, 

Tezi. fr. Art. 1992. — Le mandataire r&pond non-seulement du dol, mais encore. des fautes qu'il comwmet dans sa gestion. 
Nâanmoins la responsabilită relativ 

reusement ă celui dont le mandat est e 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Apreciere suverană 13, 15, | Intârziere 7. Bun părinte de familie 1,4, Intenţie 13. Bună eredinţă 10, Mandat 1 urm. “Confirmare 12, Mandat gratuit 1-3, Convenţie contrară 9, 10, Mandat salariat 1, 4. Culpă 4 urm. Omisiune 6, Culpa in concreto 2, Prejudiciu 8, Culpa mandantului 14. Prescripţie 16. Curte de casaţie 14, Ratificare 12, Derogare 9, 10. Recurs 14. Dol 10. Reducerea daunelor 15, 

Doctrină, 

3. Mandatarul nesalariat, după o pă- rere, ca: şi mandatarul salariat, răspunde e greşeala pe care nu ar comite-o un bun părinte de familie, (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 210; Pont, Commen- iaire-traii€ des petits contrats, |, No. 991; Dalloz, R&p., Suppl., Mandat, No 78; Lau- rent, XĂVIL No. 475; Huc, XII, No. 37; Baudry et Wanl, Mandat, No. 593; Alexan- xandreseo, LX, p. 586), 
2, După altă părere, mandatarul gratuit 

e aux fautes est appliqute moins rigou- ratuit quă celui qui recoit un salaire. 

nu răspunde decât de greşeala apreciată în in concreto. (Troplong, Mandat, No. 933; Mousrlon, III, No. 109%; Guillouard, Mandat, No. 103; Alexandresco, IX, p. 586). 
3. Întinderea responsabilității mandaia- rului este micșorată numai dacă mandatul este gratuit. (Dalloz, R€p., Mandat, No. 218; Suppl., Mandat, No. 78). 
4. Cu toate că la mandatul salariat a- precierea responsabilității se face mai ri- guros, mandatarul nu este obligati să adu- că în gestiunea sa decâţ îngrijirea unui bun părinte de familie. (Pont, Î, No. 98; Dalloz. Rep. Suppl., Mandat, No. 77; Lau- rent, XXVII, No. 475; Huc, XII, No. %: Baudry et Wabhl, Mandat, No. 593. Gu- illouard, Mandat, No. 105; Alexandresco, IX. p. 585, 586). 
5, Mandatarul nu este răspunzător con- tractual pentru greşelile ce le comite în executarea mandatului său decât către pandant. (Dalloz, Rp, Suppl., Mandat, 0. 85). 
6. Mandatarul este răspunzător de gre- şelile sale atât pentru faptele sale cât şi 
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pentru omisiuni, (Pont, [, No. 994; Huc, 
XII, No. 56; Baudry et Wahl, Mandat, No. 
5%; Guillouard, Mandat, No. 104: Alexan- 
dresco, LX, p. 585). 

7, Mandatarul răspunde pentru preju- 
diciile cauzate mandantului prin întârzie- 
rea pusă din culpa sa, în executarea man- 
datului. (Pont I, No. 995; Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 219; Baudry etWahl. Maniat, 
No. 601; Guillouard, Mandat, No. 105; A- 
lexandresco, LX. p. 58, nota 5). 

8. Mandatarul răspunde pentru greșelile 
comise în executarea mandatului numai 
dacă a cauzat un prejudiciu mandantului. 
(Dalloz, Rep., Suppl.. Mandat, No. 82; Huc, 
XII, No. 36; Guillouard, Mandat, No. 104). 

9, Se poate stipula -că mandatarul nu 
va fi răspunzător de greşelile comise în 
executarea mandatului. (Pont, Î,.No. 9%; 
Dalloz, R€p., Mandat, No. 215; Baudry et 
Wabhl, Mandat, No. 656; Alexandresco, IX, 

'p. 587). 
10. Chiar în acest caz el răspunde de 

dolul său, deoarece trebue să execute man- 
datul cu bună credinţă. (Pont, 1, No. 9%; 
Dalloz, Rp. Mandat, No. 215; Baudry et 
Want Mandat, No. 636; Alexandresco, IX, 
587), 

11. Dacă afacerea cu care a fost însăr- 
cinat mandatarul nu a reuşit din culpă 
mandantului, mandatarul nu are nicio 
răspundere. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 
598) 

12. Mandantul nu mai are dreptul să 
critice actele mandaiarului dacă le-a rati- 

DESPRE MANDAT - Art. 1541 

ficat. (Dalloz, Rep., Suppl., Mandat, No. 
85; Baudry et Wahl, No. 638). : 

13. Tribunalele vor constata în mod su- 
veran faptele materiale şi intenționale din 
care poate rezultă o culpă sau o neglijenţă. 
din partea mandatarului. (Dalloz, Râp., 
Mandat, No. 224; Suppl.. Mandat, No. 79; 
Baudry et Wahi, Mandat, No. 669). 

14. Instanţa de recurs va avea dreptul 
să decidă dacă faptele invocate prezintă 
caracterele juridice ale unei greșeli care 
dă loc la -responsabilitate. (Dalloz, Rp. 
Mandat. No. 224). , , 

15. De îndată ce tribunalele au stabilit 
răspunderea mandatarului ele nu mai au 
dreptul să-i atenueze în mod arbitrar 
consecințele, cum ar fi de exemplu, redu- 
când cuantumul dâunelor cuvenite man- 
dantului. '(Troplong, Mandat, No. 
Dalloz, Râp., Mandat, No. 230). 

16. Acţiunea în responsabilitate contra 
mandatarului, se prescrie prin trecere de 
treizeci ani, potrivit dreptului comun. (Bau- 
dry et Wahl, Mandat, No. 639). 

395; 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Acţiunea intentată în contra unui 
mandatar pentru daune, nu este admisibilă, 
dacă nu se face dovada că sau nesocotit 
regulele impuse de lege mandatarilor. (C. 
Apel Bucureşti s. IV, 40 din 8 Martie 
1926, Bul. C. Apel 15 din 1926). 

Art. 1541. — Mandatarul este dator, oricând i se va cere, a 
da seama mandantului de lucrările sale, și de a-i remite tot aceea 
ce ar fi primit în puterea mandatului, chiar când ceea ce ar îi 
primit nu s'ar fi cuvenit mandantului. (Civ. 
ultim, 992, 1540, 1544, 1619; Pr. 
pen. 13; Civ. Fr. 1993). 

343, 415, 126, 916 $Ş 

civ. 520; C. com. 378, 380; C. 

„Text. fr. Art. 1993. — "Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa 
gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a regu en vertu de sa 
procuration, quand mâme ce qu'il aurait regu n'eât point 6t6 di au mandant. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Inutilitate 6. 
Mandat 1 urm. - 
Mandat convenţional 2. 
Mandat gratuit 1. 

Mandat ilicit 18. 
Mandat judiciar 2. 
Mandat legal 2. 
Mandat salariat 4. 

Acte 26, 27. 
Acte justificative 23, 24. 
Apreciere suverană 13, 23. 
Avansuri 25, 
Bani 16, 19. > 
Beneficii 14.148; 
Cheltueli 25. 
Compensaţie 25, 
Cuasi-delict 21, 
Culpă 16 Marturi 21, 22. 
Daune-interese 27. Prescripție 10—12, Delict 21, 22. * Prezumpţiuni 21, 22. 
Dispensă 3—5, Probă 19-21. - Dobânzi 8. Recipise 24, 
Dol 5. Refuz 27, 

Doanaţiune 4. Registre de comerț 24. 
Dovadă 19—22. Restituire 26, 
Facturi 24. Revendicare 12, 
Folosinţă 22, Scrisori 24. 
Formă 9. Socoteli 1 urm, 
Hotărire 27. Termen 8. 

Doctrină. 

]. Sunt obligaţi să dea socoteală toţi 
mandatarii” fie salariaţi, fie nesalariaţi. 
(Dalloz, Râp.. Mandat, No. 235; Suppl, 
Mandat, No. 255) 

2. De asemenea, mandatarii legali şi ju- 
diciari şi _ convenţionali. (Dalloz, R&p. 
Mandat, No. 255: Baudry et Wabhl, Man- 
dat, No. 670; Guillouard, Mandat, No. 152; 
Alexandresco, IX, p. 588). 

3. Mandatarul poate fi valabil dispensat 
de a da socoteală şi această dispensă nu 
e nici ilicită, nici imorală, (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 251 bis, l; 
Pont, Commentaire-trait€ des petits con- 
trats, |, No. 1005; Dalloz, Rep, Mandat, 
No. 257; Suppl., Mandat, No. 88; Huc, XII, 
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No. 46; Baudry et Wahl, Mandat, No. 633; 
Guillouard,' Mandat, No. 135; Alexan- 
dresco, LX, p. 588;  Comp.: Contra: Lau- 
rent, XXVII. No. 496). , 

4. Această dispensă în unele cazuri va 
transforma mandatul în liberalitate, iar în 
alte cazuri va avea de efect să dispenseze 
pe mandatar de a da o socoteală amănun- 
țită cu actele descărcătoare. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 2i1 bis, |; 
Dalloz, Rep., Suppl:, Mandat, No, 8; -Huc, 
XII, No. 47; Baudry et Wahl, Mandat, No. 
673; Guillouard, Mandat, No. 155; Alexan- 
dresco, LX, p. 588). 

"5. Mandatarul nu poate invoca dispensa 
de socoteli pentru a scăpa de consecin- 
țele unui dol ce l-a comis. (Huc, XII. No. 
6 
6. Când mandantul execută un control 

constant asupra mandatarului,' o predare 
de socoteli este inutilă. (Laurent, XXYII, 
No. 497; Huc, XII, No. 48; Baudry et 
Wahl, Mandat. No. 67; Guillouard, Man- 
dat, No. 152). 

7. În principiu, mandatarul nu datoreşie 
socoteli decât mandantului sau celor 
cari, îl reprezintă; deoarece el este obligat 
numai față de mandant. (Pont, 1, No. 1012; 
Dalloz, Râp., Mandat. No. 2%; Suppl., 
Mandat, No. 89; Laurerii, XXVII, No. 517). 

sea nu prevede un termen pentru 
darea socotelilor, însă mandatarul are in- 
teres să le dea în termen cât mai scurt, 
deoarece dacă e în întârziere nu va mai 
putea cere dobânzile avansurilor făcute de 
el. (Dalloz, Rep, Mandat No. 262). 

9, Legea nu prevede o formă specială în 
care trebuesc făcute socotelile de gestiune, 
ale mandatarului. (Dalloz, Rep., Mandat, 
No. 242; Suppl., Mandat, No. 90; Laurent, 
XXVII, No. 518). - 

10, Acţiunea pentru predarea! conturi- 
lor se prescrie prin trecere de treizeci ani. 
(Pont, 1, No. 1014; Dalloz, Rep.. Mandat, 
No, 265; Laurent, XXVII, No. 524; Huc, 
XII, No. 49; Alexandreseo, LX, p. 591). 

11. Prescripţia va începe a curge dela 
executarea complectă a mandatului, (Pont, 
I, No. 1014: Laurent, XXVII, No. 524; A- lexandresco, LX, p. 591). 

12. Mandantul poate introduce în contra 
mandatarului o acțiune în revendicarea “obiectelor pe care acesta le-a primit pen- tru mandant. Această acțiune nu se pre- scrie, deoarece deținerea e cu titlu precar. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 677: A. lexandresco, IX, p. 591). 

13. Tribunalele vor aprecia în mod su- "veran dacă au fost depuse socotelile şi 
„dacă din ele rezultă liberarea mandataru- 
lui. (Dalloz, Rep. Mandat. No. 249). * 
14. Socotelile vor trebui să cuprindă 
tot ceea ce a primit mandatarul în cali- 
tatea sa. chiar dacă esea ce a primit nu 

i se datora mandantului. (Dalloz Rep. Mandat, No. 250; Suppl.. Mandat, No. 94; Alexandresco, IX, p. 588). 
15. Mandatarul va trebui să predea 

DESPRE MANDAT 

£. 

“Codul civil 

mandantului toate beneficiile. directe şi in- 
directe, (Baudry et Wahl, Mandat, Na. 
689; Guillouard. Mandat, No. 136), 

16, De asemenea, toate sumele de baui 
pe care ar fi trebuit să le. încaseze, dar 
nu le-a încasat din culpa sa. (Pont,.], No, 
1009; Dalloz, Râp., Mandat, No. 255; Lau- 
rent, XXVII, No. 505; Baudry et Wabl, 
Mandat, No. 681; Guillouard, Mandat, No. 
137). 
"17, De asemenea, chiar beneficiile ili. 

cite pe care le-a avui. (Pont, [, No. 1008; 
Dalloz, Rep.. Mandat, No. 250; Baudry 
et Wahl Mandat, No. 679). , , 

18. Dacă însă mandatul însuşi a fost 
ilicit, mandatarul nu doreşte heneficiile 
ilicite pe care le-a avut. (Pont, I, No. 1008; 
Baudry et Wabl, Mandat, No. 679). 

9. Dacă mandantul pretinde că man- 
datarul a primit sume de bani pe care 
nu le-a trecut în socoteli, el va fi obligat 
să facă dovada alegaţiunii sale. (font l, No. 1045; Dalloz, Rep., Suppl, Mandat 
No. 91; Laurent, XXVII, No,:508, 509; 
Baudry et Wahl. Mandat, No. 693; Gu- 
illouard, Mandat, No. 158). 

20. laţă de mandatar dovada va fi fă- 
cută de mandant potrivit regulelor de 
drept comun. (Dalloz, Rep., Suppl., Man- 
dat, No. 91). 

21. Dovada faptelor delictuoase sau 
cuasi-delictuoase ale mandatarului vor pu- 
tea fi făcute de mandant prin martori şi 
prezumpțiuni, deoarece nu a avut posibi- 
litatea să-şi procure o probă scrisă. (Gu: 
illouard, Mandat, No. 158). , 

22. Mandaniul va putea dovedi prin 
martori şi prezumpțiuni că mandatarul 
sa folosit de sumele încasate. (Baudry et 
Wahl Mandat. No. 695; Guillouarăd, Man- 

„dat, No. 141). 
23, Tribunalele vor aprecia în mod su- 

veran actele justificative depuse de man- 
datar odată cu socotelile. (Dalloz. Rep. 
Mandat, No. 249; Suppl, Mandat, No. 9%; 
Contra: Laurent, XXVII, No. 519). 

24. Ca piese justificative mandatarul 
va putea produce scrisori, facturi, recipise, 
registre de comerţ jinute regulat ete. (Pont, 
I, No. 1002; Dalloz, Râp., Mandat, No. 24; 
Guillouard, Mandat, No. 154; Alexandresco, 
LX. p. 588). 
25. La predarea socotelilor mandatarul 

poate compensa şi să reţie sumele cheltuite 
de el cu executarea mandatului Şi avansu- 
rile făcute, (Dalloz; Râp., Mandat, No. 259; 
Suppl., Mandat, No. 9%; Laurent, XXVII, 
No. 525; Huc, XII No, 49; Baudry et Wahl, Mandat, No. 716; Alexandresco, IX, 
p. 589). 

26, La predarea socotelilor mandaţarul trebueşte să restitue mandantului titlurile şi piesele ce le-a primit dela dânsul. (Dal- loz, Rep, Mandat, No.. 253). 
27, Dacă el refuză a 'le restitui, va pu- tea fi constrâns prin hotărîre judecăto- rească sub pedeapsa de daune-interese, (Dalloz, Rep-, Mandat, No. 254). 
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Codul civil. - E DESPRE MANDAT | = Art, 1542 

Art. 1542. — Mandatarul este răspunzător” pentru acela pe 

care a substituit în gestiunea sa: 

1, Când nu i s'a conces îacultatea de a-şi substitui pe cineva; 

2. Când i 's'a conces o atare facultate fără arătarea persoanei, 

şi cea aleasă de dânsul era cunoscută de necapabilă şi nesolvabilă. 

In toate cazurile mnadântul poate să intenteze direct acţiunea 

contra persoanei ce mandatarul şi-a substituit. (Civ. 1000, 1488; 

Pr. civ. 611; C. com. 381, 423; Civ. Fr. 1994). . ” 

Tezi. fr. Art. 1994. — Le mandataire r6pond de celui quil s'est substitu€ 

dans la. gestion, 10 quand il n'a pas reşu le pouroir de se substituer quelqu'un; 

2% quand ee pouvoir lui a 6t6 confer6 sans designation d'une personne, et que - 

celle dont il a fait choix 6tait notoirement incapable ou insolvable. - 

Dans- tous les cas, le mandant peut agir directement .contre la personne 

que le mandataire s'est substituee. 

INDEX ALFABETIC No. 574; Nacu, III, p. 419; Contra: A: 
- (la doctrină); lexandresco, LX, p. 597, text şi nota 1), 

Acţiune directă 16—20. Incunoştiinţare 12.; „5, Potrivit dispoziţiilor art. 1994 ce, 
Advocat 4 Insol abilitate 9, 10. civ. fr, (1542 c. civ. rom.) în cazul când 

nulare . Tr Fă . - - sa - 

Attica de. substituire | Interzicerea substituirei mandatarul şi-a substituit un ierţ fără să 
4—9, 11, 12, 22, 23, - 13—15, 24, fi fost autorizat, el este răspunzător pen- 

Antorizare expresă 6, 7, Mandat 1 arm tru. acela pe care l-a substituit în gestiunea 
utorizare taciia 0, o. ndat satana , < 
Ce | Nulitate 13. sa. (Dalloz, Râp., Suppl., Mandat, No. 

Cinste 10, Raporturi 22—25, __107; Alexandreseo, LX, p. 597). 
Compensaţie 17. Responsabilitate 5, 9—15. 6. Mandantul poate autoriza pe manda- 
onduită 3. alar , . - * : : A a 

Daune-inierese 13. | Societate 18, 19. . tar Sa-ȘI substitue un _terț, atât în mod 

Facultate de substituire 4, | Substituire 1 urm. expres cât şi tacit. (Pont, [, No. 1022; 
E 2 oră 44.43 Sjuprayeghiere 42, Dalloz, Rep., Mandat, No. 288; Huc, XII. 
ocţă majoră 14, 15. erţi 22—24. 59: Ș > , 

Incapacitate 9, 10. | No. 59; Baudry et Wahl, Mandat, No, 576; 
Gui Ilouară, Mandat, No. 124;  Alexan- 

Docţrină. resco, IX, p. 59%, nota 1). 
7. Autorizaţia expresă poate fi dată 

1, Mandatarul, după părerea dominantă,  PLin Însăși contractul de mandat sau prin- 

poate să-şi substitue pe un aliul în gesti- tr'un act posterior. (Dalloz, Rep., Mandat, 
unea sa, cu toate că contractul de mandat No. 288; Alexandreseo, LX, p. 598, nota 1), 
nu vorbește nimic în această privinţă. 3. Autorizaţia tacită are loc atunci când 
(Pont, Commeniaire-traite des petits con- mandantul dă ordine -pe care ştie că man- 
trais, 1, No. 1016; Aubry et Rau, ed. 4-a, datarul nu le_va putea îndeplini el însăşi 

IV, $ 415, text și nota 14, p. 645; Dalloz, Său care cer în mod necesar ca. mandata- 

Rep, Mandat, No. 280; Suppl. Mandat, No. rul să-şi asocieze şi alte persoane, (Pont, |, 

106; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 569, No. 1022; Dalloz, Rep. Mandat, No. 288; 
570; Guillouard, Mandat, No. 120; A- Huc, XII, No. 59; Guillouard, Mandat, No. 

4 

lexandresco, LX, p. 596, 597). 124; Alexandresco, IX, p. 59, nota 1; 
2, După a doua părere, mandatarul nu Contra: Baudry et Wabl, Mandat, No. 576). 

poate să-şi substitue un terţ: dacă în 9. In cazul când mandatarul a fost au- 
conțractul de mandat nu se prevede în  torizat să-şi substitue un terj, fără, să se 
mod expres această facultate. (Troplong, fi desemnat persoana, el nu răspunde de 
Mandat, No. 446). cel ce şi-a substitiut decâi dacă în acel 
3, După a treia părere, dacă în con- moment el era cunoscut de necapabil şi 
tractul de mandat nu se prevede nimic nesolvabil. El nu răspunde de conduita sub-: 
în privinţa substituirii, mandatarul, va il stituitului. (Demante ei. Colmet de San- 

tea să-şi substitue un terț numai în cazul terre, VIII, No. 212 bis, IV; Pont, I, No, 
când se va siabili că mândaniul are interes + 1021; Dalloz, Râp.. Mandat, No. 285; Huc, 
ca mandatul să se execute, chiar dacă XII, No, 53; Guillouard, Mandat, No. 122; 
mandatarul ar fi impedecat iar nu şi în ca-  Alexandresco, LX, p. 598). 
zul când mandântul are interes ca manda- 10, Dacă mandatul este salariat pen- 
tarul să lucreze el însuşi. (Demante et Col. tru ca mandatarul să scape de responsa- 
met de Santerre, VIII, No. 212 bis, IL, [II;  bilitate, trebueşte ca persoana aleasă de 
Laurent, XXVII, No. 485). , el ca! să-l substitue să fie zunoscută drept 

4. Un advocat nu-și poate substitui un capabilă, solvabilă şi cinstită. (Dalloz, 
alt advocat fără consimţimântul clien-  Rep., Mandat, No. 286; Contra: Pont, 1 
tului său. (Baudry et Wahl, Mandat, II, No. 1021). , - Sai 
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Art. 1543 

1]. Mandatarul nu ave nicio răspundere 
dacă în mandat se prevede facultatea de 
substituire desemnându-se şi persoana ce 
va substitui pe mandatar, (Dalloz, Rep, 
Mandat, No. 283; Suppl., Mandat, No. 107; 
Baudry et Wabl, Mandat, No. 574; Gu- 
illouard, Mandat, No. 121; Alexandresco, 
TĂ, p. 598). 

, _12, In acest caz însă, mandatarul va fi 
răspunzător dacă posterior  substițuirii 
survine în persoana substituitului oare- 
cari împiedecări pe care nu le cunoaşte 
mandantul şi pe care mandatarul era 
obligat să le facă cunoscut mandantului. 
(Pont, I, No. 1020; Dalloz, Rep. Suppl. 
Mandat, :No. 107; Laureni, XXVII, No. 488, 
489; Baudry et Wahl, Mandat, No. 574; Gu. 
illbuard, Mandai, No.. 121; Alexandresco, 
IX, p. 598; nota 3). - 

13. In cazul când mandantul a interzis " substituirea sau de a-și substitui o anu- 
“mită persoană, iar mandatarul nu s'a con- format prohibiţiunii impuse, substituirea 
este nulă faţă de terţii cu cari a tratat substituitul şi mandatarul va fi răspun- zător de toate greşelile comise, plătind şi daune-interese. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 281; Alexandresco, IX, p. 598). 

14. In acest caz, după o “părere, man- datarul va fi răspuuzător chiar de toate cazurile fortuite. (Pont, Î, No. 1025; Gu- illouard, Mandat, No, 125), 
15. După altă părere, în acest caz man- datarul va răspunde numai de cazurile fortuite care nu sar fi întâmplat dacă ar fi executati el însuşi mandatul. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 577). 
16. Mandantul are: în toate cazurile o acţiune directă în numele său contra sub- stituitului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, p. 647: Dalloz, Râp., Mandat, No. 290: Suppl., Mandat, No. 108; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 581; Alexandresco, IX, p. 598, 599). | 
17. Deoarece mandatarul substituiț este 

obligat direct faţă de mandant, compen- „saţia care s'ar fi operat între mandațar şi 

Art. 1543. 

DESPRE MANDAT Coâul civil 

substituit nu. este opozabilă mandantului, 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 212 bis, VII; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 415, text şi nota 15, p. 647; Dalbz, 
Re€p., Suppl., Mandat, No. 108; Huc, XII, 
No. 56; Baudry et Wahl, Mandat, No. 58; 
Guillouard, Mandat, No. 127). | , 

18. Mandatarul substituit va fi obligat 
să dea direct socotelile mandantului. (Dal. 
loz, Râp., Suppl.. Mandat, No. 109). 

19. Mandantul nu are acţiune contra 
substituitului când acesta şi-a executat o- 
bligaţiunile sale şi a dat socotelile manda- 
tarului care l-a ales. (Dalloz, Rep., Man- 
dat, No. 292; Laurent, XXVII, No. 491). 

20. 'Terţul substituit poate acționa di- 
rect pe mandant, denarece trebue să existe 
reciprocitate. (Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, 
$ 415, text şi onta 17, p. 647; Baudryet 
Wahl, Mandat, No. 587; Guillouard, Man- 
dat, No. 128; Contra: Alexandresco, IX, p- 
399). 
2. Mandantul însă nu poate fi obligat 

să plătească terţului substituit salariul ce 
i-a promis mandatarul, afară de cazul 
când, substituţiunea a fost necesară. (Pont, 
[, No. 1110; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 
587; Guillouard. Mandat, No. 170). 

22, Intre substituit şi terți cu cari a 
contractat există aceleaşi raporturi ca 
faţă de orice mandatar. (Pont, I, No. 1030; 
Dalloz, Rep. Suppl, Mandat, No. 114). , 
23. Intre mandant şi terii există aceleaşi 

raporturi ca şi cum sar fi contractat cu mandatarul ales de el. (Pont, I, No. 1027; 
Dalloz, Rep., Suppl., Mandat, No. 111; Gu- 
illouard, Mandat, No. 159; Alexa ndresco, 
IX, p. 599). 

24. Dacă însă mandantul a oprit sub- stituirea, el nu e obligat faţă de terţii cu cari a contractat substituitul. (Pont, 1, No. 1023; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 589; Guillouard, Mandat No. 125). 
25. Intre mandatar şi substituit există aceleaşi raporturi ca între mandant şi mandatar. (Pont, I, No. 1028; Dalloz, R&p, 

Suppl.. Mandat, No. 112: Laurent, XXVII, 
No. 494). 

— Când prin un act s'au constituit mai mulți man- datari sau procuratori, nu există solidaritate între dânşii, afară numai când anume s'a 
1062, 1515, 1551, 1555, 1571; 

Tezi. fr. Art. 1995. — Quand 
dataires âtablis par le mâme acte, 
qw'elle est exprimee. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Comercială materie 13. Mandat salariat 4, Convenţie 23. Perderea lucrului 11, 12, Daune-interese 12. Pluralitate de mandatari Executare separată 1, 1 urm, Indivizibilitate 7. Responsabilitate 3—13, Mandat 1 urm, Solidaritate 4, 6—43, Mandat gratuit 4, 
! ” 

stipulat. (Civ. 918, 998, 1003, 1039, 1041, 
C. com. 42, 389; Civ. Fr. 1995). 

il y a plusieurs fondâs de pouvoir ou man- . > . LN il ny a de solidarite entre eux qw'autant 

Doctrină, 

1. În cazul când s'a dat mandat la mai multe persoane, fiecare mandatar poate lucra separat. 
des petits contrats, 
Rep., Mandat, No. 299; Baudry ei Wahl, 

(Pont, Commentaire-trait€ 
1, No. 1055; Dalloz, 

— 198 — 

o
r
e
 

pe
 
a
e



Codul civil DESPRE 

Mandat, No. 655; Guillouard, Mandat, No. 
118). 

2, Dacă însă modul lor de a lucra a fost 
prevăzut în contractul de mandat, se va 
urma astfel. (Dalloz, Rp. Mandat, N», 
299). 

3. In principiu, fiecare mandatar. este 
răspunzător humai de faptele sale perso- 
nale. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, 
text şi nota 12, p. 645; Pont. I., No, 105; 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 651; Gu- 
illouard, Mandat, No. 118; Alexandresco, 
1X, p. 595), 

4. Nu există solidaritate între manda- 
tari atât la mandatul gratuit cât şi la man- 
datul cu plată. (Laurent, XXVII, No. 467; 
Huc, XII, No. 65; Baudry et Wabhl, Mandat, 
No. 656; Guillouard, Mandat, No. 112; A- 
lexandresco, LX, p. 592, 595). 

5, Dacă unul dintre mandatari a cau- 
zat o pagubă prin faptul său personal, el 
va fi obligat s'o repare în întregime sin- 
gur. (Dalioz, Râp., Mandat, No. 298; Huc, 
XII, No. 64; Baudry et Wabhi, Mandat, No. 
653; Guillouard, Mandat, No. 118; Alexan- 
dresco, IX, p. 593). 

6. In cazul când între părţi a fost in- 
tenția să se oblige solidar, va exista s>- | 
lidaritate între mandatari. (Dalloz, Rep. 
Suppl., Mandat, No. 115; Contra: Laurent, 
XXVII No. 469; Huc, XII, No. 65). 

7. Când obiectul mandatului este indi- 
vizibil, va exista solidaritate între man- 
datari. (Dalloz, R&p., Mandat, No. 296). 

8. Există solidaritate între mandatari 
când paguba cauzată rezultă din o culpă 
comună şi concertată, (Pont, IL, No. 103%; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 415, nota 9, 
p. 644; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 651; 
Guillouard, Mandat, No. 114; Alexan- 
dresco, _IX, p. 594; Contra: Laurent, 
XXVII, No. 470; Huc, XII, No. 65). 

9. Mandatarii sunt răspunzători de ge- 
stiunea fiecăruia dintre ei, în cazul când 
sa prevăzut în contractul de mandat so- 

MANDAT Art, 1544 

lidaritatea lor. (Dalloz, Râp.. Mandat, No. 
300; Alexandresco, IX, p. 594). 

10. In acest caz însă, solidaritatea nu 
subsistă decât atunci eând gestiunea are 
loe în limitele maidatului.. (Pont, Î, No. 
1038; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ş 45, 
text şi nota 11, p.:645; Dalloz, Rep. Man- 

- dat, No. 300; Laurerit, XXVII, No. 474; 
Huc, XII, No, 6; Baudry et Wabhl, Man- 
dat, No. 659; Guillouard, Mandat, No. 417), 

11; De aseineni în acest caz, solida- 
ritatea convenită nu-şi găseşte aplicațiu- 
nea decât la urmările directe ale neexe- 
cutării, cum ar fi de exemplu la pierderea 
lucrului rezultată din culpa unuia din man- 
datari. (Pont, Î, No. 1038; Aubry et Raw, 
ed. 4-a, IV, 5 415, nota 10, p. 644; Laurent, 
XXVII, No, 473; Baudry et Wahl, Mandat, 
No. 659; Guillouard, Mandat, No. 117). 

12, Solidaritatea însă. nu se va aplica | 
la daunele-interese rezultate din pierde- 
rea lucrului. (Pont, Î, No. 1038; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, nota 10, p. 64; 
Laurent, XXVII, No. 473; Huc, XII, No. 
65; Baudry et Wabl, Mandat. No. 659; 
Guillouard; Mandat, No. 117). 

13. Solidaritatea există de drept între 
mandatarii comerciali. (Alexandresco, LX, 
p. 594). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Cu toate că în materie de mandat 
solidaritatea 'nu există între mandatari 
decât dacă aceasta este expres declaraţă, 
totuşi atunci când toţi mandatarii în exe- 
cutarea aceluiaşi mandat exced puterile 
date, recurgând la manopere viclene, 
străine de mandat, faptul lor constituind 
un delict civil, ei devin solidari răspun- 
zători față de terțele persoane lezate în 
drepturile lor. (Judecătoria. ocol rural Voi- 
neşti (Dâmboviţa), 445 din 21 Decermvrie 
1925, Dreptul. 25/1996). 

Art. 1544. — Mandatarul e dator a plăti dobânzi pentru sumele 
întrebuințate în folosul său, din ziua întrebuinţării lor; iar dobânzile 
sumelor rămase, din ziua când i s'au cerut acele sume. (Civ. 1079, 
1088 urm., 1550, 1586 urm.; C. com. 380, 383; C. pen. 323; Civ. 
Fr. 1996). 

Tezt. Jr Art. 1996. — Le mandataire doit Linterât des sommes quil a 
employ6es ă. son usage, 4 dater de cet emploi; et de celles dont îl est reliqua- 
taire, ă compter du jour qu il est mis en demeure. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

| Dovadă 8—10, 
Intrebuinţare 1, 2,:5—14. 
Mandat 1 urm, 
Prescripţie 11, 12, 
Probă 8-10. 
Somaţie 14. 

Acţiune 4, 13, 14. 
Capitaluri 1, 34. 
Cerere 4, 13, 14, 
Daune: interese 7, 
Dobânzi î urm. 
Dobânzi la dobânzi 2. 
Dobânzi legale 6. 

Doctrină. 

1. Mandatarul datoreşte dobânzi la ca- 
pitalurile pe care le-a primit pentru man- 
dant şi le-a întrebuințat în folosul său. 
(Dalloz, Rep., Mandat, No. 267; Alexan. 
dresc», LX, p. 590). , 

— 199 —



Art. 1545 

2. De asemenea, mandatarul datorește 
dobânzi la dobânzile primite dela debitorii 
mandaniului şi pe care le-a întrebuinjat 
în folosul său. (Pont, Commeniaire-trait€ 
des. petits contrais, Î, No. 1052; Dalloz, 
Rep.„ Mandat, No. 267; Baudry et Wabhl; 
Mandat, No. 684; Guililouard, Mandat, No. 
140). , 
„3, Dacă -mandatarul a încasat sumele 
fără să le fi întrebuințat în folosul său, 
dobânzile nu vor curge de plin. drept. 
(Pont, 1, No. 1042; Laurent, XXVII, No. 
508; Baudry-et Wabl, Mandat, No. 68; 
Alexandreseo, IX, p. 590, 591), 

4. In acest caz dobânzile vor curge nu- 
-. mai din ziua cererii în judecată. (Dalloz, 

Rep., Mandat, No. 268; Alexandresco, IX, p. 590, 591). 
„5, Dispoziţiunile art. 1996 e. civ, fr. (1544 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea la 
orice mandatar. (Pont, I, No. 104; Lau- 
rent, XXVII, No. 507; Baudry.et Wabl, 
Mandat, No. 683; Guillouard, Mandat, No. 
140), , ” 

6. Dobânzile pe care va trebui să le 
plătească mandatarul vor fi cele legale. 
(Pont, I, No. 1051; Huc, XII, No. 68; Bau- 
dry et Wah, Mandat, No. 690: Gnillouard, 
Mandat, No. 14; Alexandresco, IX, p. 590) , 

7. ln afară de dobânzi, mandatarul mai 
poate fi condamnat şi la daune dacă a 
cauzat un prejudiciu mandantului. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
214 bis, IL; Pont, 1, No. 1045; Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 270; Laurent, XĂVII, No, 510; 
Contra: Baudry et Wahl, Mandat, No. 690; 
Guillouard, Mandat, No. 144). 

8. Mandantul va fi obligat să probeze 
că mandatarul a întrebuințat banii în fo- 
losul său personal şi momentul de când 

DESPRE MANDAT Codul civil 

i-a întrebuințat. (Pont, I, No. 1045; Dalloz, 
Rep., Mandat, No. 271; Suppl., Mandat, No. 
97; Laurent, XXVII, No. 508, 509; Huc, XII, 
No. 67; Baudry et Wahl, Mandat, No. 69%; 
Guillouard, Mandat, No. 141; Alexan- 
dresco, IX, p. 590). 

9. Dacă mandantul nu poate dovedi mo. 
mentul de când mandatarul a întrebuin- 
tat în folosul său sumele de bani, acesta 
va putea fi condamnat a plăti dobânzi 
dela daia când a încetat gestiunea sa. (Dal- 
loz. Rep., Suppl., Mandat, No. 9%; Laurent, 
XXVII, No. 509; Baudry et Wahl, Mandat, 
No. 695: Guillouard, Mandat, No. 141). 

10. Mandantul nu trebueşte să dove- 
dească natura întrebuinţării ce a făcut-o 
mandatarul. (Laurent, XXVII, No. 509; 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 694; Gu. 
ilouard, Mandat, No. 141). 

11. Dobânzile datorite de mandatar 
conf. art. 1996 c. civ. fr. (1544 c. civ. rom.) 
se prescrie prin 30 ani iar nu prin cinci 
ani. (Pont, I, No. 1044; Baudry et Wahj, 
Mandat, No. 689; Guillouard, Mandat, No. 
145; Alexandresco, IX, p. 590, 591; Contra: 
Laurent, XXXII, No. 4557. 

12. Aceste dobânzi nu se prescrie prin 
cinci ani decât din ziua încetării manda- 
tului. (Baudry et Wahl, Mandat, Na. 689; 
Guillouard, Mandat, No. 145; Alexndresco, 
IX, p. 591). 

13. Pentru sumele pe care nu le-a în- 
trebuințai în folosul său, mandatarul da- 
toreşte dobânzi din ziua când i s'au cerut 
de mandant. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 
275; Alexandresco, LX, p. 591). 

14. Cererea sumelor nu se poate face 
decât prin judecată iar nu prin o somaţie. 
(Alexandresco, IX, p. 591). 

Art. 1545. — Mandatarul care a dat părţii cu care a contractat în asemenea calitate, o îndestulă notiță de puterile primite, nu e “ținut a garanta aceea ce s'a făcut afară din marginile mandatului, afară numai când s'a obligat pe sine însuşi în numele său. (Civ. 1537, 1538, 1546; C. com. 384; Civ. Fr. 1997). 
Text. fr. Avt. 1997. — Le mandataire qui a donn6 ă la partie avec laquelle il contracte en cette qualit€, une suffisante connaissance de ses pouvoirs, n'est tenu d'aneune garantie pour ce qui a 6t6 fait au-delă, siil ne sy e soumis. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Dovadă 6. 
Garanţie 11, 12, 
Mandat 1 urm. 
Obligaţie 4 urm. 
Obligaţie în limitele man- 

Acţiune 14. 
Apreciere suverană 8. 
Arătarea calităţii 3, 7, 9, 

10, 11. ” 
Calitate 3, 5, 7—11. 
Cuasi-delicte 13. D l datului 1, 2, Cunoştinţa imputernicirei Prezumpţiune 7. „6, Probă 6, Delicte 13. i Responsabilitate 1 urm, 

Doctrină. 

LI. Mandatarul nu se obligă personal când lucrează în această calitate în limita 

st personnellement 

împuternicirii sale, (Dalloz, Rep., Man- dat, No. 503; Suppl., Mandat, No. 116; Baudry et Wahl, Mandat, No. 800; Alexan- 
dresco, IX, p. 610, 611, 642). 

2. Mandantul însă nu rămâne obligat 
decât în limita mandatului. (Daliaz, Rep. Mandat, No. 505: Alexandresco, TX, p. 610). 3. Pentru ca mandatarul să nu se oblige faţă de terţii trebueşte ca el să fi arătat 
calitatea sa. (Baudry et Wabl, Mandat, No. 806). ” 4, Terţii vor lua cunoştinţă de puterile 
mandatarului din clauzele contractului de mandat, pe care au dreptul -să ceară să-l 
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producă mandatarul. (Dalloz, R&p., Suppl. 

Mandat, No. 119; Baudry et Wabl, Mandat, 

No. 806; Alexandresco, LX, p. 612). 

5. Mandatarul este răspunzător faţă de 

terți dacă şi-a luat calitatea de man- 

datar pe care nu o avea în realitate. (Prnt, 

Commenţaire-traite des petits conitats, I; 

No. 4058: Laurent, XXVIII, No. 4; Gu- 

ilouard. Mandat, No. 210). 

6, Terţii cari au tratat cu mandatarul 

vor fi obligaţi să probeze că mandatarul 

nu le-a indicat în deajuns împuternicirea 

sa. (Pont, I, No. 1057: Dalloz, R&p.. Man- 

dat, No. 508; Laurent, XVIII, No. 47; Huc, 

XII, No. 77; Baudry et Wahl, Mandat, No. 

805; Guillouard, Mandat, No. 209; Alexan- 

dresco, LX, p. 612). E 
7. Mandatarul trebueşie să arate în 

act că a lucrat în calitate de mandatar, 

căci în caz contrar este presupus că a 

Tuerat în numele său. (Dalloz, Rp. Suppl.. 

Mandat, No. 117; Guillouard, Mandat, N». 

207). - 
9. Lribunalele vor aprecia în mod su- 

seran dacă mandatarul a lucrat în numele 

său sau în calitatea sa de mandatar. (Dal- 

loz. Râp., Suppl., Mandat, No. 120). | 

9, In cazul când mandatarul a făcut în 

deajuns cunoscut împuternicirea sa ler- 

ților cu cari a contractat, el nu are nicio 

responsabilitate, chiar dacă a călcat man- 

datul. (Dalloz, Râp., Mandat. No. 30; 

Huc, XII, No. 77; Baudry et Wahl, Man- 

dat, No. 804; Alexandresco, LX, p. 612). 

MANDAT Art. 1546 

10. Dacă însă nu a făcut cunoscut îm- 

puternicirea sa, el rămâne obligat pentru 

tot ce a făcut peste mandat. (Dalloz, Rep., 

Mandat, No. 307; Alexandresco, LX, p. 612). 

11. Mandatarul este obligat la garanţie 

fajă de terţii cu care a contractat când 

deşi le-a arătat împuternicirea sa. însă sa - 

oblizat pe sine însuşi în numele său. 

(Pont, IL, No. 1079; Dalloz, Rep. Mandat, 

No. 309; Suppl., Mandat, N». 120; Laurent, 

XXVIL, No. 76; Baudry et Wabl, Mandat, 

No. 800; Cuillouard, Mandat, No. 192 bis, 

207: Alexandreseo, LX, p. 612). 

19. Mandatarul este obligat personal 

când a garantat pentru mandantul său. 

(Pont, I. No. 1058; Laurent, XXVIIIL. No. 

48: Alexandreseo, IX, p. 612). 

13, Mandantul este obligat de delictele 

şi quasi-delictele comise de mandatar în 

îndeplinirea . mandatului.  (Dalloz, Râp., 

Suppl., Mandat. No. 121; Laurent, XX, No. 

449; Sourdat, Trait€ de la responsabilite, 

II, No. 908; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 

802: Guillouard, Mandat, No. 210; Alexan- 

dresco, LX, p. 611). 

14. Mandatarul care a contractat cu 

terții în numele mandantului nu poate lu- 

ara contra acestor terţi cu privire la obli- 

gaţiile care rezuliă din mandat. (Dalloz, 

R&p.. Mandat, No. 312; Laurent, XXVII, 

No. 45; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 800; 

“Guillouard, Mandat, No. 192, '206; Alexan- 

dresco, ÎX, p. 610. 611). _ 
. 

CAPITOLUL Il | 

Despre obligaţiunile m andantului 

Art. 1546. — Mandantul este îndatorat a îndeplini obligaţiunile 

contractate de către mandatar în limitele puterilor date. 

Nu este îndatorat pentru tot ceea ce mandatarul ar îi făcut 

atară din limitele puterilor sale, afară numai când a ratificat expres 

sau tacit. (Civ. 991, 1167, 1190, 1532, 1537, 1542 urm.; C. com. 

381 -urm., 393, 402, 405 urm.; Civ. Fr. 1998). 

Text. fi. Art. 1998. — Le mandant est tenu d'ex&cuter les engagements 

contraetâs par le mandataire, conformâment au pouvoir qui a 6t6 donne. 

Il n'est tenu de ce qui a pu ître fait au-delă, quautant qwil l'a ratifi€ 

expressement ou tacitement. 

Bibliografie (continuare). 

Dacusagi C. E., Notă sub Trib. Lyon, 16 Aprilie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 714. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 18. i . , Confirmare expresă 31. 
Acţiune de in rem verso Confirmare tacită 31, 33. 

Constrângere. 19,20, 
Contra-înseris 4, 5, 14. - 
Cuasi:delict 6, 7. : 
Coalpă 7, 41, 12. 
Curte de casaţie 34. 
Dată certă 3. 

Acţiune indirectă 21. 
Anulare 15, 16, 24, 25. 
Apreciere suverană 47, 34. 
Bună credinţă 7, 12, 14. 
Confirmare 16, 23—39. 

Limitele mandatului 4 urm, 
Mandat 1 urm. 
Mandat în alb 13. 
Mandat nedefinit 14. 
Nulitate 15, 16, 24, 25. 
Nume personal 18—22. 
Obligaţie 1 urm. 
Pluralitate de mandatari 8. 
Ratificare 16, 23—39. 
Ratificare expresă 31, 
Ratificare tacită 31, 32, 

Delicte 6, 7. 
Despăgubiri 37. - 
Dol 7, 44, 12. (si 
Forme 27. , 
Fraudă 7, ți. 
Gestiune de afaceri 30. 
Hotărtre 2, 
Intenţie 37. 
Intrecerea limitelor man- 

datului 10—12, 15-17, 
23, 32—36, 

— 201 —



Rea credinţă 9. Simulaţie 4, 5. Recurs 34. Solidaritate 8. Responsabilitate 6, 7. Tăcere 33, Retroactivitate 38, 39, - 

Doctrină, 

1. Mandatarul care lucrează în limitele împuteinicirii sale reprezintă pe mandant, aşa încât în acest caz numai mandantul „este obligat faţă de terţii cu care a con- tractat mandatarul. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, p. 650; Dalloz, Rep. Mandat, No. 385; Suppl., Mandat, No. 156, 137; Alexan- dresco, LX, p. 604, 605, 610). 
2. Dacă o condamnare a fost pronunţată 

în contra mandatarului în această calitate, ea este executorie contra mandantului. (Dalloz, Râp., Suppl., Mandat, No. 140; Laurent, XXVIII, No: 55; Alexandresco, 
X, p. 605). 
3, Dispoziţiunile art. 1328 c. civ. fr. (1182 c. civ. rom), cu privire la data certă nu se aplică mandatarului dedarece nu este un terţ, față cu mandantul. (Dalloz, Rp. Suppl., Mandat, No. 138; Laurent, XIX, No. 501; XXVIII, No. 52; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 275; Guillouard, Man- dat, N». 185; Alexandreseo, IX, p. 605). 4. Contra-înserisul făcut: de mandatar are efect faţă de mandant pe care îl re. prezintă.  (Ponţ, Commeniaire-traită des petits contrats, I, No. 1063; Dalloz, Râp, Mandat, N». 402; Suppl., Mandat, No. 159; Laurent, XXVIII No. 55; Baudry et Wall, Mandat, No. 775; Guillouard, Mandat, No. 185; Alexandresco, IX, p. 605) 
„ Această soluțiune are loc însă numai dacă facerea contra-înscrisului intră în împuternicirea dată mandatarului. (Pont I, No. 10653; Dalloz, Râp., Suppl., Mandat, No. 139; Laurent, XXVII, No. 55). „6. Mandatarul este răspunzător de de- lictele şi quasi-delictele ce le comite, însă responsabilitatea sa nu exclude şi pe aceea a mandantului, (Baudry et Wahl, Manda, No. 80%; Guillouard, Mandat, No. 210; A- lexandresco, IX, p. 606, 607). 

n acest caz mandantul nu se poate sustrage dela răspundere, punând terţilor e bună credință culpa, dolul sau frauda mandatarului. (Pont, 1, No. 1064; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 415,.p. 850; Dalloz, Rep., Mandat, No+387; Suppl., Mandat, No. 40; Laurent, XXVIIL, N». 54; Guillouară, Mandat, No. 190). | 
8. In cazul câna există mai mulți man- anți, ei nu sunt obligaţi solidar faţă de terţi decât dacă sa prevăzut în mod ex- pres solidaritatea, (Dalloz, Rep., Mandat, o. 40). 
9. In cazul când terți cari au contrac- tat cu mandatarul, au fost de rea credinţă, ei nu au dreptul să lucreze contra man- dantului. (Pont, I, No. 1065: Dalloz, Rep. Mandat, No. 386; Laurent, XXVIII, No. 57; Gouillouard, Mandat, No. 187). " 10. In principiu, actele făcute de man. atar peste limitele mandatului său, nu sunt opozabile mandantului. (Dalloz, Rep. 

DESPRE MANDAT 

- illouard, Mandat, 

Codul civi] 

Mandat, No. 592; Alexandresco, IX, p. 605, 607). 
1]. Această soluţiune are loc însă nu- mai dacă mandantul nu a făcut niciun act 

care să înșele pe ierțele persoane cu care a contraciat mandatarul. (Dalloz. R&, Suppl., Mandat, No. 142; Laurent, XXVIIL, No. 56; Baudry et Wahil, Mandat, No, 780; Guillouard. Mandat, No. 186). 
12, Astfel dacă puterile aparente pe care le-a dat mandatarului au contribuit să înşele pe terţii de bună credință, man- dantul va fi obligat pentru contractările făcute de mandatar peste împuternicirea sa. (Pont, I, No. 1004; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415; p. 650; Dalloz. Rep. Man. dat, No. 142; Laurent, XXVIII, No. 57; Baudry et Wanl, Mandat, No. 780; Gu. illouard. Mandat, No. 186; Comp.: Alexan- dresco. IX, p, 606, nota). 
3. Mandantul va fi obligat pentru toate actele mandatarului dacă în pro- cură a lăsat în alb împuternicirea dată mandatarului. (Demolombe, XXIX, No. 562; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 782; Gu. illouard, Mandat, No. 191: Alexandresco, 

IX, p. 606). 
14. De asemenea mandantul este obli- gat pentru toate actele mandatarului dacă în procură îi dădea împuternicire nede- Îinitivă, chiar dacă printr'un aci secret î restrângea împuternicirea, pe care terţii nu-l cunoşteau. (Pont, I, No. 1067; Datloz, Rep.. Mandat. No. 598: Huc, XII. No. &: Baudry et Wahl, Mandat, No. 781; Gu. illouard, Mandat, No. 186: Alexandresco, IX, p. 606, nota). 
15. Actele făcute de mandatar în afară e limitele mandatului nu sunt opozabile mandatarului, fără să fie nevoie ca e] să ceară nulitatea lor. (Pont, :1, No. 1068: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, nota 5, p. 651: Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 217 bis, V; Dalloz, Rep, Mandat, No. 595; Suppl., Mandat, No. 141; Laurent, XXĂVIII, No. 64; Huc, XII, No. 88; Gu- 

No. 194). 
16. Terţul care a contractat cu man- datarul peste limitele. mandatului poate cere anularea acestor acte, cât timp man. dantul nu le-ă ratificat. 6 Mondat, No. 113; Guillouard, Mandat, 

195), 
17. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran dacă mandatarul a trecut peste li- mitele mandatului, (Dalloz, Rep,, Suppl., Mandat, No. 145). 
18. În cazul când mandatarul a lucrat. în numele să 

nu are acțiune contra terţilor, nici aceştia nu au acţiune directă contra mandanţului. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 315, 389: Suppl, Mandat, No. 144: Laurent, XXVIII, N>. 62; Guillouard, Mandat, No. 192 bis; A- lexandresco, | p. 609, 610). 
. În acest caz însă maândantul poate constrânge pe mandatar să-i cedeze ac- țiunile contra terţilor cu care a contractat. 
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(Dalloz, R&p.. Mandat, No. 316, 589; Suppl, 
Mandat, No. 146; Laurent, XXVIII, No. 62; 
Huc, XII, No. 81; Guillouard, Mandat, N, 
192 bis). 

20. De asemenea, terjii pot cere ca 

mandatarul să le cedeze acţiunea sa con- 

tra mandantului. (Pont, L, No. 1060; Dalloz, 
Rp.. Mandat, No. 389; Suppl., Mandat, No. 
146; Laurent, XXVIII, No. 62, 65). 

2]. De asemenea, atât mandantul, cât 
şi terţii vor putea exercita în numele man- 
datarului acţiunea indirectă. (Dalloz, Râp., 
Mandat, No. 389; Laurent, XXVIII, No. 
65; Huc, XII, No. 9). : 

229. În cazul când mandantul a piofitai 
de un act făcut de mandatar în numele. 

său propriu, terţii vor putea exercita în 

contra mandantului acțiunea de in rem 

verso. (Dalloz, R€p., Suppl., Mandat, No. 
1447: Contra: Laurent, XXVIII, No. 65). 

93. Dacă mandatarul a lucrat peste i- 
mitele mandatului său, mandantul poate 
declara valabile aceste acte, ratificându-le. 
(Baudry et Wabhl, Mândat, No. 79%; A- 
lexandresco, LX. p. 607). 

24. În cazul când mandatarul a lucrat 
în virtutea unui mandat nul, după o pă-. 
rere actele pot fi ratificate de mandant. 
(Pont, IL, N>. 1072; Baudry et Wabl, Man- 
dat, No. 795; Guillouard, Mandat, No. 201; 
Alexandresco, Lă, p. 608). 

25, După altă părere, nu este posibilă 
ratificarea când nu există mândat. (Dal- 
1oz, Rep. Suppl.. Mandat, No. 152; Lau- 
rent, XXVIII, No. 69). 

26, Ratificarea poate emana dela însuşi 
mandantul, dela reprezentanții săi, sau 
dela moştenitorii săi. (Dalloz, Râp., Man- 
dat, No. 417; Baudry et Wabhl, Mandat, 
No. 793 bis; Alexandresco, LX, p. 609). 

27, Pentru valabilitatea ratificării tre- 
bueşte să existe din partea mandantului 
voinţa certă de a ratifica. (Baudry et 
Wahl, Mandat, No. 784; Guillouară, Man- 
dat, No. 197; Alexandresco, LX, p. 607, 
608). Ă 

28. O altă condiţiune a ratificării este 
ca mandantul s'o facă în cunoşiință de 
cauză. (Pont, ÎI, No. 1071; Dalloz, Rep. 
Suppl., Mandat, No. 156: Huc, XII, No. 88; 
Baudry et Wabl, Mandat, No. 184 Gu. 
illouard. Mandat, No, 197; Alexndresco, 
IX, p. 607, 608). a 

29. Ratificarea nu este supusă forme- 
lor şi condiţiilor „prevăzute de art. 1558 
c. civ. fr. (1190 ce. civ. rom). (Duranton, 
XIII, No. 265; Larombitre, Obligations, 
Ari. 1558, No. 5; Pont, Î, No. 1074; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, nota 4, p. 634; 
Dalloz, Râp., Mandat, No. 405; Suppl., 
Mandat, No. 149, 150; Laurent, XXVIII, 
No. 65; Huc, XII, No. 88, 90; Baudry et 
Wahl, Mandat, No. 784; Guillouard, Man- 
dat, No. 196, 197; Alexandresco, LX, p. 
-607). 

30, In materie de gestiune de afaceri 
ratificarea este supusă dispoziţiilor art. 
1998 ce. civ. fr. (1546 c. civ. rom), iar nu 

DESPRE MANDAT Art. 1546 

dispoziţiilor art. 1558 c. civ. fr. (1190 c. 
" siv. rom.), (Pont, Î, No. 1071; Dalloz, Rp. 

Obligations, No. 4567; Suppl., Obligations, 

No. 1875, 9297). , 
31, Ratificarea unui mandat poate fi 

expresă sau tacită. (Pont, L, No. 1074, Dal- 
loz, R&p. Mandat, No. 403; Supp., Mandat, 

No. 153; Alexandresco. IX, p. 607). 

39. Batificarea actelor făcute de man- 
datar peste limitele puterilor sale poate 
fi făcută prin executarea acestor acte de 
către mandant. (Baudry et Wabhl,. Mandat, 
No. 785; -Alexandresco, IX, p. 607). 

33. Tăcerea mandantului când i se 
opune un act făcut de mandaţar în afara 
limitelor mandatului poate fi considerată 
ca o ratificare tacită. (Dalloz, Râp., Man- 
dat, No. 408; Suppl., Mandat, No. 154% 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 785; Alexan- 
dresco, LX, p. 602). - 

34, Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, fără cenzura instanţei de recurs, 
dacă mandantul a ratificat actele făcute 
de mandatar în afară de limitele manda- 
tului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, 
nota 7, p. 651: Dalloz, R€p., Suppl., Man- 
dai.No. 157; Huc, XII, No. 88; Baudry et 
Wabl, Mandat, No. 785; Alexandresco, LX, 
p. 607). 

35. Ratificarea actelor făcute de man- 
datar peste limitele mandatului face ca 
aceste acte să fie obligatorii între terţi şi 
mandant. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, 8445, 
text şi nota 9, p. 651; Dalloz, Râp., Man- 
dat, No. 404). 

36. Faţă de mandatar de. asemenea, 
ratificarea cuprinde o aprobare a actelor 
făcute de el. (Laurent, XXVIII, No. 3; 
Huc, II, No. 87; Baudry et Wabl, Mandat, 

_No. 791; Guillouard, Mandat, No. 200). 
37.. Mandaniul deşi a ratificat, are drep- 

tul să ceară despăgubiri dela mandatar, 
dacă rezultă intenţia sa de a-şi rezerva 
acest drept: (Pont, I, No. 1077; Laurent, 
XXVIII, No. 75 Baudry et Wahl, Mandat, 
No. 791; Guillouard, Mandat, No. 200). 

38. Ratificarea are efect retroactiv în 
vaporturile dintre mandant şi mandatar. 
(Pont, I, No. 1075; Demolombe, VIII, No. 
217; Dalloz., Râp., Mandat, No. 415; Suppl., 
Mandat, No. 158; Baudry et Wabl, Man- 
dat, No. 789; Guillouard, Mandat, No. 198; 
Alexandresco, LX, p. 608; Contra: Laurent, 
XXVIIIL, No. 74; Huc, XII, No. 91). 

30, În raporturile dintre mandant şi 
terţi, după părerea dominantă, ratificarea 
nu are etecț retroactiv. (Merlin, Repertoire, 
Ratification; . Questions. de droit. Propres, 
$ 2; Demolombe, VIII, No. 229; Pont, [, 

„No. 1075; Troplong, Mandat, No. 617 urm.; 
Larombiere. Obligations, Art. 1375, No. 45; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 415, text şi 
nota 10, p. 651; Dalloz, Râp., Suppl., O- 
bligations, No. 2505; Huc, XII, No. 71; 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 79%; Gu- 
illouard, Mandat, No. 199; Alexandresco, 
IX, p. 608). - 
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Art, 1547 „DESPRE 

“Jurisprudenţă | EI 
(Continuare dela 1924 până-la 1927) 

1. Când în executarea unui contract de 
mandat. mandatarii au trecut :peste puie- 
rile ce le-au fost conferite de mandant, 
se fac direct răspunzători faţă de terţele 
persoane, cu care au contractat, (Judecă- 
toria ocol rural Voineşti (Dâmboviţa) 445 

Art. 1547. — Mandantul tre 
de anticipaţiunile şi spesele. făcu 

MANDAT Codul civi] 

din 21 Decemvrie 1925, Dreptul 25/1926), 
2. Când un comisionar lucrează În nu-. 

mele persoanei care l-a însărcinat cu exe. 
cutarea unui comision, acţiunea” lui îm- 
potriva terţilor, tinzând să execute co- 
misionul, are a se respinge de plano când 
mandantul desfiinţează contractul de co- 
mision. (Cas. III, 204 din 17 Februarie 1926, 
Pand. Săpt. 17/1926). 

bue să desdăuneze pe mandatar 
te pentru îndeplinirea mandatului și să-i plătească onorariul, dacă i s'a promis. (Civ. 966, 968, 991, 1190, 1534, 1540, 1545, 

Fr. 1999 $ 1). | 
Tezt. fr. Art. 1999 $ 1. — Le mandant 

1548, 1550 urm.; C. com. 385 urm.; Civ. 

doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ei a faits pour Pexecution "du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a €t6 promis. 

Bibliografie (continuare), 
ȘANDOR Ar. „Consecințele de drept a mandatului 

. INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Advocat 28, Forţă majoră 15, 16, Anticipatii 1—4, 6, 9, 10, 
29. 

Imobil 23, 
Lucruri mobile 23, 
Mandat 1 urm. 
Necesitate 4. , 
Obiceiul locului 20, 21. 
Prescripţie al. 
Privilegiu 29, 30, 
Probă 9, 10. 
Profit 8.. 
Retenţiune -22—28, 
Salar 11 —29, 31, 
Spese, a se vedea cuvân- 

tul: „Cheltueli“, 
Termen 48, 19. 
Utilitate 4. 

i Apreciere suverană 24. | 
Beneficii 8. | 
Bună credinţă 2. | Cheltueli 1—6, 8,24, 23, 30, 
Cheltueli de conservare 30. | 
Cheltueli inutile 5. | 
Cheltueli necesare 4. | 
Cheitueli utile 4. 
Culpă 6, 14. | 
Derogare 7. | 
Despăgubiri 1 urm, 
Dovadă 9, 10. 
Execatarea mandatului 3, 

18.: . : 3 . “i 

  

„ Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 199% e, civ. fr. (1547 c. civ. rom.), mandaniul este dator să desdăuneze pe mandatar de an. ticipațiunile şi spesele făcute peniru înde- plinirea mandatului, (Dalloz, Rp, Man- dat. No. 318, 319; Alexandresco, IX, p. 600), 2. Pentru ca mandatarul să aibă drep- tul la rambursarea acestor sume de bani trebueşte ca anticipaţiile şi cheltuielile să fi fost făcute cu bună credinţă. (Dalloz, Rep, Mandat, No. 521), 
+ De asemenea, trebueşte. ca anticipa tiile și cheltuielile să fi fost făcute în exe- eutarea mandatului şi din cauza lui, (Dal. loz, R&p., Mandat, No. 325; Huc, XII, No. 95; Guillouard, Mandat, No. 155: Alexan- dresco, IX, p. 600). - „d. De asemenea trebueşte ca anticipa- tiile şi spesele să fi fost făcute cu nece- sitate sau ce] putin cu utilitate. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 521: Guillouard, Man. dat, No. 155; Alexandresco. IX, p. 601). 

oneros revccat“, Pand, Rom, 1926, IV, 10. 

5. Mandantul nu este dator să restitue cheltuielile inutile făcute de mndatar, (Baudry et Wanhl. Mandat, No. 707; Gu- illouard, Mandat, No. 155). 
6. Mandantul poate refuza plata anti. cipaţiilor făcute de mandatar dacă se exa- sjată că din culpa sa a făcut cheltueli de care se putea dispensa să le facă, (Pont, TI, No. 1087; Dalloz. Rep. Mandat, No. 550: “Laurent, XXVIII, No. s: Huc, XII, No. 9; Baudry et Wabl, 

illouard, Mandat, 
TĂ, p. 601, nota 5), 

7. Părţile pot deroga prin convențiunea lor dela dispozițiile art. 1999 c. civ. fr. (1547 c. civ. rom.). (Dalloz, Rep, Mandat, No. 526). , . 
8. Mandaiarul nu are dreptul decât la rambursarea cheltuelilor efectiv făcute, deoarece el nu poate trage vreun beneficiu din mandat. (Pont. 1, No. 1086; Dalloz, Rp. Suppl., Mandat, No. 122; Laurent, XĂVIII, No. 6). 
9. Mandatarul trebueşte să dovedească anticipațiunile pe care le cere dela man- dant. (Pont, 1, No. 1089; Dalloz, R€p., Man- dat, No. 551: Supple, Mandat, N». 125; Hus, XII, No. 9%; Baudry et Wahl, Mandat, No. 

718). 

10. Dovada se va face prin mijloacele ordinare de probă.. (Dalloz, Rep.. Mandat, No. 354). 

1]. Mandatarul are dreptul 
dacă i sa promis expres sau tacit, (Dal. loz, Rp. Mandat, No. 532, 335; Suppl, Mandat, No. 126; Guillouard, Mandat, No. 105; Alexandresco, IX, p. 60 ), : 12. Pentru ca mandatarul să aibă drept la salar, trebueşte ca el să fi executat 

Mandat, No. 705; Gu- 
No. 154; Alexandresco, 

la salar 
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Codul civil 

mandatul. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 533; 

Baudry et Wahl, Mandat, No. 745). 

13. Dacă actul nu a fost făcut prin în- 

termediul mandatarului, el nu are drep- 

tul la salariul promis. (Pont, IL, No. 1105; 

Baudry et Wahl,-Mandat, No. 7481. 

14. Dacă mandatul nu a fost executat 

din culpa mandantului, el datoreşte man- 

datarului salariul promis. (Baudry et 

Wahl, Mandat, No. 745). 
15. Dacă executarea mandatului nu a 

putut începe din o cauză de forţă majoră, 

mandatarul nu are dreptul la salar. (Pont, 

ÎI, No. 1106; Dalloz; Rep. Mandat No. 

545; Laurent, XXVIII, No. 27; Baudry ei 

Wabl, Mandat, No. 745; Guillouard, Man- - 

dat, No. 168).. 

16. Dacă executarea mandatului înce- 

vută nu poate continua din o cauză de 

forță majoră, mandatarul are dreptul la 

o parte din salar. (Pont, IL, No. 1106; Lau- 

xent, XXVIII, No. 27, Baudry ei Wahl, 

Mandat, No. 745; Guillouard, Mandat, No. 

168). 

17. Când un mandatar negociază un 

contract. el poate primi câte un salar dela 

fiecare din părți. (Pont, [, No. 1104; Lau- 

rent, XXVIII, No. 24; Guillouard, Mandat, 

No, 169). 
18. Dacă nu sa fixat un termen pentru 

plata salariului, el se va plăti după exe- 

cutarea mandatului. (Dalloz, Rp. Man- 

dat, No. 535; Comp.: Baudry et Wabl, 

Mandat, No. 754; Guillouard, Mandat, N». 
171). - 

10, Dacă mandatul. urmează să dureze 
mai mult timp, mandatarul poate cere 

periodic salariul său, (Baudry et Wabl, 

Mandat, No. 754; Guillouard, Mandat, No. 

171). . 

20, Dacă părţile au eonvenit să se plă- 
tească un salar, fără a-i arăta cuantumul, 
el va putea fi fixat după obiceiul locului 

unde mandatul trebueşte executat. (Dal- 

loz, R&p. Mandat, No. 554; Băudry et 
Wabl, Mandat, No. 749). 

2]. În cazul când. cuantumul salariului 

nu poate fi fixat după obiceiul locului, 
el va fi apreciat de tribunal. (Dalloz, R6p.; 
Mandat, No. 534: Baudry et Walil, Man. 

dat, No. 730; Guillonard, Mandat, No. 163; 

Plani»l, ÎI, No. 2256: Comp.: Alexandresco, 
TĂ, p. 601). : 

22, Mandatarul pentru plata salariului 

său, după o părere, nu are drepiul de re- 

tenţiune. (Dalloz, Râp., Suppl., Râtention, 

No, 12: Baudry et Wahl, Mandat, No. 7607). 

23.:După a doua părere, mandatarul 
pentru plata salariului său are dreptul de 

retențiune numai asupra. lucrurilor mobile 

iar nu şi asupra imobilelor. (Duranton, 

XVIII, No. 264). 
94. După a treia părere, mandatarul 

nu are dreptul de retenţiune pentru plata 

salariului şi altor cheltuieli. (Pont, 1], No. 

1298). 

25. După a patra părere, mandatarul 
are dreptul de retențiune asupra tuturor 

obiectelor încredințate în executarea man- 

DESPRE MANDAT 

_datorese în virtutea mândatului. 

” Art. 1547 

ce i se 
(Dalloz, 

R&p., Mandat, No. 259, 201; Retention, No. 

41; Suppl., Mandat, No. 127; Retention, 

No. 10; Huc, XII, No. 105; Guillouard, 

Mandat, No. 180; Planiol II, No. 2521). 

"96. In părerea care admite dreptul de 

retenţie, el nu va putea fi exercitat de- 

cât dacă mandatarul se află în posesia 

lucrului. (Dalloz, Rp. Suppl. Mandat; 

No. 127; Băudry et Wahl, Mandat, No. 768). 

27. Mandatarul nu poate exercita drep- 

tul de retenţie asupra lucrurilor ce i sau 

predat afară de mandat. (Baudry et Wahl; 

Mandat, No. 765; Guiltouard: Râtention, 

No. 87). | 
28. Advocatul are dreptul de retenţiune 

asupra dosarului clientului său, până la 

datului. până la plata sumelor 

“plata onorariului. (Baudry et Wahl, Man- 

dat, No. 764). 
29. Mandatarul nu are un privilegit 

pentru plata salariului şi a anticipaţiuni- 

lor făcute de el. (Dalloz, Rep., Mandat, 

No. 359; Baudry et Wahl, Mandat, N». 762). 

30. Dacă însă a făcut cheltuieli pentru 

conservarea lucrului mandantului, are 

privilegiu pentru aceste cheltueli asupra 

acestui lucru. (Baudry et Wabl, Mandat, 

No. 762; Guillouard, Mandat, No. 180). 

3]. Acţiunea mandatarului pentru plata 

salariului se prescrie prin trecere de trei- 

zeci de ani. (Dalloz, Râp., Suppl, Mandat, 

No. 198; Laurent, XXVIII, No. 50; Baudry 

et. Wahl, Mandat, No. 75; Guillouard, 

Mandat, No. 272). 

32. A se vedea: art. 1548 din codul ci- 
vil ci notele respective. 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. In fapt: Mandatarul, care a avut ro- 

lul de misit în vânzarea: unei moşii, sus- 

-ține că, prin faptul că a pus în contact 

părțile şi că ele au convenit asupra vân- 

zării, şi-a îndeplinit rolul şi ca atare man- 

dantele său îi datoreşte onorariul stipulat. 

“ Intimatul susţine că, prin convenţia sa 

cu mandatarul său, fiind stipulat că per 

fectarea vânzării nu va putea avea loc, 

decât dacă cumpărătorul va depune o a- 

nume arvună — care este constant că nu 

sia depus, — din acest mootiv vânzarea 

nu sa încheiat şi recurentul nu are drep- 

tul la misitie, nefiind îndeplinite condi- 

țiunile din convenţia lor. 
Apărarea pâriiului intiraat a fost admisă 

de instanţele de fond şi de Inalta Curte. 

In drept: Din cuprinsul eonvențiunii în 

discuţiune, care prevede că, recurentul 

are dreptul la comisionul fixat în cazul 

când va realiza vânzarea moşiei, iar acea- 

stă realizare este condiţionată de achita- 

rea unei arvune de 200.000 lei din partea 

cumpărătorului, reiese în mod evident că, 

serviciile pe baza cărora recuzrentul urma 
a avea dreptul a primi comisionul conve- 
nit, nu erau numai acelea de simplă mi- 
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Art, 1548 

sitie, ca oricare alta, cum susţine dânsul, ci era condiţionată Şi de realizarea vân- zării negociate de dânsul, , Dispoziţiunile dela materia mandatului din condica civilă, nu opresc pe părți, ca în încheierea acestor convențiuni să pre- vadă asemenea stipulaţiuni, cât timp ele nu sunt contrarii ordinei publice, sau bu- nelor moravuri, şi numai executarea lor conformă pot da mandatarului dreptul de a cere la rândul său execuiarea de către mandante a contra prestaţiunilor ce ace- sta şi le-a luat prin contractul de mandat, rin' urmare în speţă nefiind îndeplinite aceste condițiuni, bine instanţa de fond a ecis că, recurentul nu are dreptul la mi. sitie. (Cas. I, dec. 864 din 31 Martie 1925, Jur. Gen. 195 No. 1738), 

Art. 1548. — 

DESPRE MANDAT 

Când nu se poate 

Codul civil 

2. Când »bligaţiunea unui intermediar este fixată numai la faptul de a se încheia transacțiune între părți, împrejurarea că transacţia s'a încheiat este suficientă pen. 
tru ca partea care s'a obligat să plătească intermediarului: comisionul, să fie ținută a răspunde de obligaţia sa, fără a mai fi nevoie să dovedească nici valoarea, nici întinderea serviciilor prestate, deoarece titlul intermediarului nu rezultă dintr'un mandat cu onorar a priori, pentru a ge examina efectele realizate în funcțiune de prestaţiunile făcute, în conformitate cu principiile cauzalităţii. (C. Apel Bucureşti, s. II, 207 din 28 Octomvrie 1925, Bul. C, Apel 10/1926). 

imputa mandatarului nicio culpă, mandantul nu poate 'să se scutească de asemenea desdău- nare şi plată, reuşit, nici să reducă suma cheltuielilor sau a anticipaţiunilor pe cuvânt că ar îi putut fi mai mică. (Civ. 91, 1190, 1534, 1540, 1547, 1550 urm.; Civ. Fr. 1999 $2). 
Teat. fr. Art. 1999 $ 2. — taire, le mandant ne 

lors mâme que affaire n'aurait 

Sil n'y a aucune faute imputable peut se dispenser de faire ces remboursement et 
pas r6ussi, 

au manda- 
paiement, 

ni faire» râduire le montant des frais et avances sous le prâtexte qu'ils pouvaient &tre moindres. 

Bibliografie (continuare), 
ŞANDOR Ar, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). * 

Dol 9. 
Fraudă 9, 
Mandat 1 urm, 

Anticipaţii 1, 4, 
Cheltueli 1, 4—6. 
Cheltueli fixate de lege 5. Culpă 1,2, 8, 10. Reducere 4.urm. Daune-interese 3, 10. Salar 7—10. Despăgubiri 4 urm. Spese 1, 4—6, 

- Doctrină, 
1. Potrivit dispozițiunilor” art 1999 c. civ. îr. (1548 e. civ. Tom.), mandatarul care nu are nicio culpă, are dreptul să fie des- dăunat de mandant pentru anticipațiunile şi spesele făcute de el în executarea man- alului, chiar dacă nu a reușit. alloz, Rep. M 524: Suppl., Mandat, No. 124; Alexandrese, TĂ, p. 601). + Dacă însă afacerea nu a reuşit din culpa mandatarului, el nu are drept la desdăunare. (Demante et Colmei de San. terre, VIII, No. 220 bis, 1, III; Huc, XII, No. 94). 

(Baudry et Wab], Mandat, , „ Potrivit dispozițiunilor art. 1999 ce. civ, fr. (1548 c. civ. rom.), mandantul nu poate să reducă suma cheltuielilor sau a anti- 

„Consecințele de drept a mandatului oneros revocat“, Pand. Rom. 1926, LV, 10. 

cipațiilor sub cuvânt că ar fi putut fi mai mică. Această dispoziţie trebue înţeleasă că mandantul nu. ar putea pretinde în mod vag şi în total că mandatarul a chel. tuit prea mult, însă el ar putea cere să fie reduse dacă va dovedi în mod precis că ele suni excesive. (Pont, I, No. 1088; Dalloz, Rep, Mandat, No. 325; Laurent, XĂVIII, No. 9: Huc, XII, N 96; Gu- illouară, Mandat, No. 153; Alexandresco, IX, p. 601). - 
5, De asemenea, dispoziţiunile acestui articol nu-şi găsesc aplicația atunci când însăși legea fixează cuantumul cheltuielilor şi pe care mandatarul le întrece fără ni- ciun motiv scris. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 527). 

6. Mandantul trebueşte să regtitue man- datarului cheltuielile făcute chiar dacă mandatul ar avea.un obiect ilicit, dacă mandatarul nu a cunoscut ilegalitatea man. datului executaţ. (Pont, I, No. 816; Dalloz, Reâp., Suppl., Mandat, No. 123; Baudry et Wahl, Mandat, No. 458), 
"7. Mandantul datoreşte salariul manda- tarului chiar dacă afacerea nu a reușit. alloz, Rep, Mandat, No. 532; Suppl., Mandat, No. 126). 

+ Dacă mandatarul nu a executat man. datul prin culpa sau faptul său, el nu 
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Codul civil DESPRE 

poate cere salariul promis. (Dalloz, Rep., 

Mandat, No. 541; Laurent, XXVIII, No. 25). 

9. Când există fraudă sau dol din par- 

tea mandatarului, el nu are dreptul la 

salariu, (Pont, I, No. 1105: Dalloz, Rep. 

Mandat, No. 543; Laurent, XXVIII, No. 2; 

Baudry et Wahl, Mandat, No. 747; Gu- 

illouard, Mandat, No. 164). 

MANDAT Art, 1549—1550 

10. Dacă mandatarul a comis > culpă, 

salariul poate fi redus cu titlu de daune- 

interese. (Pont, L, No, 1102; Dalloz, Râp. 

Suppl., Mandat, No. 42; Baudry et Wabhl,. 

Mandat, Noi 747; Guillouard, Mandat, No. 

164). E 
1]. A se vedea: art. 1547 din codul ci- 

vil cu notele respective. 

Art. 1549. — Mandantul trebue asemenea să desdăuneze pe 

mandatar de pierderile suferite cu ocaziunea îndeplinirii însărci- 

nărilor sale, dacă nu i se poate imputa nicio culpă. 

1510, 1540, 1618; C. com. 109; Civ. Fr. 2000). 

Tecet. fr. Art. 2000. — Le mandant doit aussi 

(Civ. 991, 

indemniser le mandataire 

des pertes que celui-ci a essuyees ă Poccasion de sa gestion, sans imprudence qui 

lui soit imputable. 

Bibliografie (continuare). 

SANDOR AL. „Consecințele de drept a mandatului oneros revocat“, Pand. Rom. 1926, IV, 10. 

Doctrină, 

1]. Mandaniul este răspunzător de toate 

pierderile” încercate de mandaiar, nu nu- 

mai de cele încercate din cauza manda- 

tului, ci şi de acele încercate cu ocazia 

mandatului. (Demante et Colmet de San- 

terre, VIII, No. 221 bis, [; Pont, L, No. 
1115; Dalloz, R&p.. Mandat, No. 30%; Suppl., 
Mandat, No. 131; Laurent, XXVIIL No. 

51; Huc, XII, No. 98; Baudry et Wabl, 
Mandat, No. 720; Guillouard, Mandat, N». 
174; Alexandresco, LX, p. 602, 605). 

9. Astfel, mandatarul are dreptul 'la 

despăgubire dacă a suferit un accident cu 

ocazia exercitării mandatului. (Huc, XII, 

No. 98; Baudry et Wabhl, Mandat, N>. 720; 

Guillouard, Mandat, No. 174; Alexandresco, 

LX, p. 605). 
3. Dacă însă pierederile provin din 

culpa sau imprudenţa mandatarului, el 

nu are dreptul la despăgubiri. (Demante 

et Colmet de Santerre, VIII, No. 221 bis, 

1; Pont, IL; No. 1114 Dalloz, Rep. Mandat, 

No. 364, 368; Suppl., Mandat; No. 134; Huc, 

XII, No. 100: Baudry et Wahl, Mandat, No. 

721; Guillouard, Mandat, No. 175; Alexan- 

dresco, IX, p. 602, 605, 604). 
4, Dispoziţiunile art. 2000 c, civ. fr. (1549 

e. civ. rom), se aplică atât la mandatul 

salariat cât şi la cel gratuit. (Pont, ÎI, No. 

1116; Dalloz, Râp., Mandat, No. 366: Bau- 

dry et Wahl, Mandat, No. 723; Guillouard, 

Mandat. No. 174). 

Art. 1550. — Mandantul trebue să plătească mandatarului do- 

bânda sumelor anticipate socotită din ziua plăţilor probate. (Civ. 

1088, 1090, 1278, 1279, 1544, 1589, 1907; C. com. 386 urm.; Civ. 

Fr. 2001). - 

Tezt. fr. Art. 2001. — Lintârt des avances faites par le mandataire lui 
est du par le mandant, ă dater du jour des avances constatees. | 

Doctrină, 

1. Tribunalele. vor aprecia în mod su- 
veran ce trebueşte să se înțeleagă prin 
anticipaţiuni în sensul art. 2001 c. civ. fr. 
(1550 c. civ. rom). (Dalloz, Râp., Suppl,, 
Mandat, No. 129). 

2. Trebuesc considerate ca anticipaţiuni 
dobânzile ptătite de mandatar pentru man. 
dant şi deci la dânsele mandantul este 
obligat a-i plăti dobânzi. (Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 550). 

3, Salariul cuvenit mandatarului nu 

poate fi considerat ca o anticipație. (Huc, 

XII, No. 101). 
4, Pentru ca. mandatarul să aibă drep- 

tul la "dobânzi, trebueşte să dovedească 
anticipaţiile ce le-a făcut şi data când le-a 
făcut. (Pont, Commentaire.trait€ des petits 
contrats, IL, No. 1092; Dalloz, R€p., Man- 

dat, No. 361; Laurent, XXVIII, No. 12; Bau- 
dry et Wahl, Mandat, No. 709; Guillouard, 

Meudate No. 156; Alexandresco, TX p. 601, 
02). . ă 
5. Dobânda ce va trebui s'o plătească 

mandantul mandaiarului este cea legală. 
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(Pont, I, No. 1095; Dalloz, Rep. Mandat, 
No. 565; Huc, XII, No. 104; Baudry el Wabl,. Mandat, No. 712). , 

6. Dobânzile datorite mandatarului nu -pot produce la rândul lor dobânzi, anat- cismul fiind interzis, (Pont, I, No. 1100; Laurent, XXVIII, No. 21; Baudry et Wahl, Mandat, No. 715; Guillouard, Mandat, No. 159; Alexandresco, IX, p. 602). , . Dobânzile se datorese mandatarului de plin drept cu începere din ziua plăţilor probate. (Pont, I, No. 1092; Dalloz, Râp, Mandat, No. 360; Alexandresco, LX, p. 602). 

Art. 1551. — Când mai multe persoane, 

MANDAT Codul civi] 

8. Mandatarul poate reține dobânda ce i se datoreşte din capitalurile, ce le pri: meşte în socoteala mandantului, (Laurent, XX VIII, No. 21; Baudry et Wahl, Mandat, No. 717; Guillouard, Mandat, No. 159; A. lexandresco, IX, p. 601, nota 4). 
9. Cu privire la aceste dobânzi, ele se vor prescrie prin trecere de treizeci ani cât timp socotelile nu sunt date definitiv. (Guillouard, Mandat, No. 158: Alexan- dresco, LX, p. 60; Contra; Baudry et Wabl, Mandat, No, 715). 

pentru o afacere comună, au numit un mandatar, fiecare din ele este răspunzătoare solidar pentru .toate efectele 
1062, 1543, 1547, 1548, 1671; 

mandatului. 
C. com. 389, 393; Civ. 

(Civ. 1003, 1039 urm., 
Fr. 2002), 

Teat. fr. Art. 2003. — Lorsque le mandataire a ât6 constitu6 par plusieurs pevsonnes pour une affaire cominune, envers lui de tous les effets du mandat. 

"INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Mandat legal 6. 
Mandat salariat 5. 

Act unic 3. 
Afacere comună 1, 2, 
Anticipaţii 8, Obligaţie in solidum 9. Cheltueli 8. Pluralitate de mandanţi 1 Intrecerea limitelor man- urm. datului 4, Renunţare 10, Mandat 1 urm, Salar 8. Mandat gratuit 5, . Solidaritate 1 urm. Mandat judiciar 7. Termen 11. 

Doctrină, 

1, Solidaritatea există între mandanţi numai atunci când mandatarul a fost nu- mit de mai mulţi mandanţi, aşa încât dacă un mandatar a fost numit de un singur mandant pentru o afacere comună, man- datarul nu are acțiune contra celorlalţi . cointeresaţi care nu i-au dat mandaţ. (Dal. loz, Rep., Mandat, No. 378; Baudry et ahl, Mandat, No. 760; Alexandresco, IX, p. 594). 
„2. Pentru ca să existe solidaritate între mandanţi irebueşte ca afacerea să le fie comună, (Dalloz, : R&p., Mandat, No. 378, 579; Alexandresco, IX, p. 594). „ Pentru ca să existe solidaritate tre- bueşte ca mandanţii să fi numit pe man- datar prin acelaşi act. (Pont, Commeniaire- traite des petits contrats, I, No. 1125; Dal- loz, Rep, Mandat, "No. 379; Laurent, XĂVIII, No. 54, 55; Huc,:XII, No. 107; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 760; Gu- illouard, Mandat, No. 179; Alexandresco, IX, p. 594, text şi nota 4). 4. Mandatarul nu are acţiune solidară contra mandanţilor când a lucrat peste limitele mandatului. (Pont, 1, No. 1130). - 5 Dispoziţiunile art. 2002 ce, civ. îx, 41551 ce. civ, rom.), se aplică atât la man- datul salariat cât şi la cel gratuit, (Pont, I, No. 1124; Dalloz, Râp., Mandat, No. 

chacune d'elles est tenue solidairement 

574; Laurent. XXVII. No. 53; Huc, XII, No. 106; Baudry et Wahl, M Guillouard, Mandat, No. 177; resco, IX. p. 594). 
6. Dispoziţiunile art. 2002 c. civ. fr, (1551 €. Civ. rom), nu se aplică mandatarilor legali. (Pont, I, No. 

Suppl., Mandat, No. 155; Laurent, XXVIII, No. 41; Huc, XII, No. 106; Baudry et Wahl, Mandat, No. 759; Guill»uard, Mandat, No. 173; Planiol, II. No. 2250; Alexandresco, 1X, p. 595, 596). 
De asemenea, nici la mandatarul ju- diciar. (Alexandresco, IX, p. 594, 595). 8. Solidaritatea cuprinde toate efectele mandatului şi deci se aplică în genere pentru tot ce i se datoreşte rmandatarului, anticipaţiuni, cheltuieli, salar, ete. (Dal. >z, Re€p., Mandat No. 577; Huc, XII, No. 107; Alexandresco, [X, p. 595). | 9. Solidaritatea prevăzută de art. 2002 c. civ. în. (1551 1€, ciy, rom-), nu. este o simplă obligațiune in solidum, ci este so- lidaritatea propriu zisă. (Dalloz, Rep. O- ligations, No. 1466 urm), - : 10. Mandatarul poate renunţa Ja soli- daritate dar Voința. sa trebueşte să fie stabilită în mod neîndoielnic. (Dalloz, Rp. Suppl., Mandat, No. 133). 

11. Solidaritatea durează sâţ şi acţiu- nea mandatarului. (Baudry et Wabhl, Man- dat, No. 761: Alexandresco, IX, p. 59). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

" 1. Conform art, 41 din legea de organi- zare a corpului de advocaţi, un advocat care a susținut în aceeaşi cauză interesele comune ale mai multor clienţi legaţi prin aceeași convențiune, obligațiunea de a plăti onorariul este solidară... 

Alexan- 
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Prin urmare, în speţă, constatându-se în 

fapt că apelanţii nu fac nicio dovadă prin 

care să probeze renunţarea lor la soli- 

daritate, ei urmează a fi ţinuţi în mod so- 

v 

MANDAT Art, 1552 

lidar la plaia onorariului cuvenit intima- 

tului. (C. A. Bucureşti, s. Il. dece. civ. 

95 din 50 lanuarie 1925, Jur. Gen. 1925, 

No. 2050). | 

CAPITOLUL IV 

Despre diferitele moduri după cari mandatul încetează 

Art. 1552. — Mandatul se stinge: 
1. Prin revocaţia mandatarului ; 
2. Prin renunțarea mandatarului la mandat; 

3. Prin moartea, interdicțiunea, nesolvabilitatea şi falimentul, 

ori a mandantului, ori a mandatarului: (Civ. 

1539, 1553 urm, 

447, 448, 988, 1514, 

1556, 1557, 1559; Pr. civ. 94 $ 2, 254; C. com. 
390 urm.; Civ. Fr. 2003). cc 

Text. fr. Art. 2005. — Le mandat finit: 

Par la r&vocation du mandataire; 

Pay la renonciaţion de celui-ei au mandat: 

Par la mort naturelle ou. civile, 

inandant, soit du mandataire. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Absenţă 35. 
Anulare 30. 
Condiţiune 32, 3. . 
Consiliu judiciar 21, 37. 
Contract sinalagmatic 15, 

Convenţie contrară 9—43, 
Creditor 18. 
Delegaţie 18, 
Divizibilitate 4, 
Faliment 23—25, 29, 30, 
Femee măritată 22, 
Indivizibilitate 5, 15. 
insolvabilitate 23— 25, 29, 

Intenţie 9—11. 
Interdicţie 20, 36. 
Interes comun 17, 24. 
Mandat 1 urm. 
Minori 13, 

Moartea mandantului î, 

2, 

Mvariea mandatarului 26, 
28. 

Moştenitori 12, 13 
Natura afacerei 11. 

Nulitate 30. 
Pluralitate de mandanţi 

4, 5, 
Pluralitate de mandatari 

7, 

Prâte-nom 19. . 
Procurator in rem suam 16, 
Revocare 33. 
Societate 3. , 
Stingere 1 urm. : 
Substituire 6, 7. 
Termen 31, 33, - 
Terminarea afacerei 33, 34. 

Moarte 4, 2, 4—19, 26, 27, Tutor 2. 
„28 . 

Doctriuă, 

1. Mandatul se stinge prin moartea 
mandantului. (Dalloz, Rep.; Mandat, No. 
451; Alexandresco, LX, p. 620). 

2, Astfel, mandatul dat de tutor în a- 
ceastă calitate, se stinge prin moartea sa. 
(Dalloz. Râp., Mandat, No. 455). 

3. Mandatul dăt de o societate. este 
stins prin disolvarea ei, care echivalează 
cu moartea. (Iroplong, Mandat, No. 74, 
745; Pont, Commeniaire-traite des petits 
contrats, |, No. 1157; Dalloz, Rep... Man- 
dat, No. 465; Huc, XII, No. 152; Baudry et 
Wahl, Mandat, No. 854; Guillouard, Man- 
dat, No. 251; Alexandresco, LX, p. 620, 
nota 5). 

4. În cazul când mai multe persoane 
au dat un mandat divizibil, moartea uneia 
dintre ele aduce stingerea mandatului 
pentru partea sa. (Poni, Î. No. 1158; Bau- 

45003. — Codul civil adnotat. — 1X. — 14 

Vinterdietion ou la deeonfiture, soit du 

dry et Wabl, Mandat, No. 855; Guillouard, 

Mandat. No. 251; Alexandresco, LĂ, p. 622). 
5. Dacă însă mandatul este indivizi- 

bil, moartea uneia dintre ele aduce stin- 
gerea mandatului pentru toate. (Pont, I, 
No. 1158; Dalloz, R&p., Mandat, No. 461: 

Baudry et Wabl. Mandat, No. 835; Gu- 
illouard, Mandat, No. 231; Alexandresco, 
IX, p. 622). 

6. Moartea mandatarului aduce stinge- 
rea mandatului de substituire. (Pont, I, No. 
1154; Dalloz, Rep., Mandat, No. 454 475; 
Huc, XII, No. 154). 

7, Dacă însă în mandatul primitiv, man- 
dantul a desemnat persoana ce trebueşte 
să substituiască pe un mandatar, moartea 
acestuia nu aduce stingerea mandatului de 
substituire. (Pont, IL: No. 1154; Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 454, 475; Huc, XII No. 154). 

8. Mandatul încetează de drept prin 
moartea mandantului. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Mandat, No. 178; Laurent, XXVIII, No. 81: 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 856; Comp.: 
Alexandresco, LX, p, 620, 625). 

9. Moartea mandantului nu aduce stin- 
gerea mandatului dacă astfel a fost voința 
părților. (Pont, IL, No. 1145; Dalloz, Rep. 
Mandat, No. 455; Suppl., Mandat, No. 181; 
Laurent, XXVII, No. 88; Baudry et Wabhl. 
Mandat, No. 837; Guillouard, Mandat, No. 
250; Planiol; II, No. 2262; Alexandresco, 
IX, p. 621, 622). | | 

10. Intenţiunea părților poate rezulta 
din o convenţie expresă şi formală. (Dal- 
loz, Rep, Suppl., Mandat, No. 181; Baudry 
et Wahl, Mandat, No, 857; Alexandresco, 

.TX, p. 622). 
1]. De asemenea intenţiunea părţilor 

poate rezulia din natura -afacerii, cum ar 
fi de exemplu când afacerea trebuește 
îndeplinită sau terminată după moartea 
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mandantului. (Danez, Rep. Suppl, Man- dat, No. 181; Laureat. SETI No MEL” 
Baudry et Wahl, Mandat, No. 837: 
dresco, IX, p. 621). , 

12, Părţile pot conveni că mandatul va 
fi obligator pentru moştenitorii mandan- 
tului. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 455; Lau- 
rent, XXVIII, No. 85). a 

Dacă însă moştenitorul mandan- 
tului e minor, mandatul nu poate continua, 
afară de clauză contrară. (Dalloz, Rep., 
Mandat, No. 457). . 

14. Dacă mandatul a fost dat pentru a fi executat după deces, el nu se stinge 
prin moartea mandantului. (Troplong, Mandat, No. 728; Mourlon, III, No. 1109; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 227 bis; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, 8 446, text şi nota 11, p. 654; Dalloz Rep., Suppl., 
Mandat, No. 181. 182; Huc, XII, No. 1%; Baudry et Wahl, Mandat, No. 858; Alexan- dresco, IX, p, 621, 62; Guillouard, Mandat, No. 252; Contra: Laurent, XXVIII, No. 88). 15. Mandatul nu se stinge prin moartea mandantului când el este condiţiunea, ur- marea sau modul de execuiare a] unui contract sinalmatic, caz în care el este irevocabil ca şi convențiunea cu care for- mează un tot indivizibil. (Pont, I, No. 1140; Laurent, XXVIII, No. 86; Huc, XII, No. 155; Baudry et Wahl], Mandat, No, 837). 
16. Mandatul de procurator în rem Suam nu încetează la moartea mandan- tului. (Pont, |, No. 1140; Iroplong, Mandat, No. 718; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 416, text şi nota 15, p. 654; Dalloz, Râp.. Man- dat, No. 459; Suppl.. Mandat, No. 183; Huc, XII, No. 153: Baudry et Wabl, Man. dat, No. 837; Guillouard, Mandat, No. 235). + De asemenea, nu se stinge nici mandatul dat în interesul comun al man- dantului şi mandatarului sau al unui terţ. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. 8 416, text și nota 13, p. 654), | 
18. Mandatul dat unui ierţ desemnat să primească plata se stinge prin moartea creditorului. (Pont, I, No. 1142; Dalloz, Rep. Mandat, No. 458). 
19. Mandatul de Prete-nom nu se stinge Prin moartea mandantului, (Troplong, Mandat, No. 45, 758: Dalloz, R&p., Man. dat, No. 460: Laureni, XĂVIII, No. gz: Huc, XII, N 33: Contra: Baudry et Wabl, Mandat, No. 906; Guillouard, Man- dat, No. 18, 235; Alexandresco, IX, p. 622). „20. Mandatul se Stinge prin interdic- țiunea declarată a mandantului sau prin interdicţia sa legală. (Huc, XII, No. 129; Baudry et Wahl, Mandat, No. 840; Gu- ilouard, Mandat, No. 242; Alexandresco, IX, p. 624). 

. 21. Prin punerea sub consiliu judiciar a mandantului, se stinge mandatul dat pentru actele pe care el nu le mai poate face decâţ. cu asistenţa consiliului, (Du- ranton, XVIII, .No, 285 urm.: Troplong, andat, No. 744 urm.: Dalloz, R&p.. Man. dat. No. 426; Huc, XII, No. 131: Wabhi, Mandat, No. 859; Gnuillouard, Man. 

Alexan- 
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Baudry et 
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dat, No. 241; Alexandresco. IX, p. 624 
Contra: Laurent, XXVIII, No. 9), 

22. Mandatul dat de o femeie înainte de a se căsători încetează prin căsătorie dacă priveşte acte pe care nu le poate 
face decât cu avtorizația bărbatului său. (Dalloz, Rep., Mandat, No. 477; Suppl, 
Mandat, No. 188; Huc, XII. No. 151; Baudry et Wahl, Mandat, No. 859; Alexandregco, LX, p. 624: Contra: Laurent, XXVIII, No. 91) 

23. Falimentul mandantului aduce stin- gerea mandatului. falimentul fiind asi. milat cu insolvabilitatea. (Pont, I, No. 1148, 1149; Dalloz, Rep. Mandat, No. 478; Suppl., Mandat, No. 189; Laurent, XXVIII, “No, :92; Baudry et Wahl, Mandat, No. 84: Guillouard, Mandat, No. 243; Planiol, II, No. 2265; Alexandresco, IX, p. 624 text şi nota 6). 
24. Mandatul nu se stinge prin fali- mentul sau insolvabilitatea mandantului când mandatul este dat în interesul man- antului şi mandatarului sau al mndan- tului şi al unui tert. (Dalloz, R&p., Suppl., Mandat, No, 191; Laurent, XXVIII, No. %; Huc, XII, No. 151; Guillouard, Mandat, No. 244; Alexandresco, TĂ, p. 625), 
25. Aceeaşi soluțiune are loc în cazul când mandatul formează condițiunea unui contract. sinalagmatic încheiat cu manda- tarul sau cu un teri. (Pont, 1, No. îi41: Laurent, XXVIII, No. 95; Baudry et Wabhl, Mandat, No. $45: Guillouară, Mandat, No. 244: Alexandresco, IX, p. 625), 
26. Mandatul se stinge prin moartea "mandatarului. (Dalloz, hRâp., Mandat, No. 498; Alexandresco, IX, p. 620). 27. Mandatul se stinge, de asemenea, când au fost numiţi mai mulți mandatari pentru a face împreună gestiunea unei aceleiaşi afaceri şi unul dintre ei încetează din vieaţă. (Pont, 1, No. 1158: Dalloz, Rep, Mandat. No. 488; Huc, XII, No. 158; Bau- dry et Wahl. Mandat, No. 8535; Guillouara, Mandat, No. 240; Alexandresco, IX, p. 622). 28. Dacă însă fiecare dintre ei a primit împuternicirea să facă singur. afacerea, moartea unuia dintre mandatari nu aduce stingerea mandatului, (Pont, I, No. 11%; Dalloz, R&p., Mandat, No. 488: Huc, XII, No. 138; Baudry et Wabl, Mandat, No. 8%; Guillouard, Mandat, No. 240;  Alexan- Tesco, IX, p. 622). - , 

29. Mandatul se stinge prin falimentul sau insolvabilitatea mandatarului. (Alexan- resco, IX, p. 624, 625). 
30. Actele făcute de mandatar după declararea sa în faliment sau insolvabi- i sa sunt atinse de o nulitate rela- tivă care poate fi invocată numai de man- dani sau de reprezentanţii săi. (Pont, |, No. 1149; Dalloz, Râp., Mandat, No. 49; Suppl.. Mandat, No, 198; Laurent, XXVIII, No... 94, Baudry et Wabhl, Mandat, No. 844: Guillouard, Mandat. No. 244). + În cazul când sa fixat un termen pentru executarea unui mandat, expirarea termenului aduce, în principiu, stingerea 
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mandatului. (Dalloz, R6p., Mandat, No. 

419; Suppl., Mandat, No. 161; Huc, XII 

No. 139; Baudry et Wahl, Mandat, No. 848; 

Guillouard, Mandat, No. 247). Lu 

32. Aceeaşi soluţiune are loc dacă sa 

fixat o condiţiune care s'a îndeplinit, (Dal- 

loz, R&p., Mandat, No, 419; Huc, XII 

No. 140; Baudry et Wabl, Mandat, No. 848). 

33. Dacă nu sa fixat un termen sau 

condițiune; mandatul durează până la ter- 

minarea afacerii, dacă mandantul nu re- 

vocă puterile mandatarului. (Pont, I, No. 

1150: Dalloz, Râp., Mandat, No. 419; XII, 

No. 112). , 

34. Mandatul se stinge prin termina- 

rea afacerii care a format obiectul man- 

datului. (Pont, I, No. 1158; Dalloz, Rep., 

Art. 1553 MANDAT 

Mandat, No. 422; Suppl., Mandat, No. 162; 
Huc, XII, No. 141; Baudry et Wabi, Man- 
dat, No. 848; Guillouard, Mandat, No. 246; 
Alexandresco, IX, p. 626). 

35. Absența mandantului sau mandata- 
rului nu aduce stingerea mandatului. 
(Laurent, XXVIIL, No. 82; Huc, XII, No. 
155; Baudry et Wahl, Mandat, No. 847: 
Guillouard, Mandat, No. 237; Alexandresco, 
TX, p. 626). | 

36, Mandatul încetează prin interdicţia . 
legală sau judiciară a mandantului. (A- 
lexandresco, IX, p. 624). 

37. De asemenea prin punerea manda- 
tarului sub consiliu judiciar. (Alexan- 
dresco. IX, p. 624), 

Art. 1553. — Mandantul poate când voeşte, revoca mandatul 

şi constrânge, la caz, pe mandatar de a-i remite înscrisul de împu- 

ternicire. (Civ. 1514, 1555; Pr. civ. 74, 94 $ 2; C. com. 339; Civ. 

Fr. 2004). 

Text. fr. Art. 2004. — Le mandant peut râvoquer sa procuration quand bon 
2 

lui semble, et contraindre, sil y a lieu, le mandataire ă lui remettre, soit Veerit 

sous seing priv qui la eontient, soit original de la procuration. si elle a ât6, 

d6livrte en brevet, soit Pexpâdition, siil en a 6t6 gard6 minute. 

Bibliografie (continuare). 

ŞANDOR AL. „Consecințele de drept a mandatului oneros revocat“, Pand. Rom. 1926, LV, 10. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abuz 25, 27. Mandat salariat 2, 22, 23, 
Capacitate 13, 27, 
Condiţiune 28. Pluralitate de mandanţi 
Contract. sinalagmatic 8, 11, 12 

Portărei 18. 
Prejudiciu 27. 
Probă 19. 
Procură 30, 31. 
Procurator in rem suam 4, 
Restituirea procurei 30, 31. 
Retenţie 30 
Revocare 1 urm, 
Revocare ad nutum 2, 10, 

11, 29, 
Revocare expresă 15, 16. 
Revocare tacită 15, 16, 
Salar 22, 23, 27. - 
Scrisoare recomandată 18, 

Derogare 3. 

Despăgubiri 2, 20, 24, 24— 
31, 

Dovadă 19, 
Expestiză 9, 

Forme sacramentale 14. 
Incuncştiinţare 17—49. 
Indivizibilitate 8, 12, 
Intempestiv 27. | 
Intenţie 16. 
Interes comun 5—7. | 
Mandat 1 urm. 
Mandat gratuit 2. | 

Doctrină, 

1. În principiu, orice mandat poate fi 
revocat. (Baudry et Wabhl, Mandat, No. 
809; Alexandresco, IX, p. 615). 

2. Mandantul poate când 'va voi să re- 
voace fără a fi obligat să plătească vreo 
despăgubire atât mandatul salariat cât 
şi mandatul gratuit. (Pont, Commentaire- 
traite des petits conrats, ÎL. No. 1160; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 416, text şi nota î,p. 

652; Dalloz, Râp., Mandat, No. 424; Suppl,, 
Mandat, No. 164; Laurent, XXVIII, No. 
97; Baudry et Wabl, Mandat, No. 812; Gu- 
illouard. Mandat, No. 215; Planiol, ÎL. No. 
2257; Alexandresco, IX, p. 615, 614).- 

- 3, Părţile pot deroga prin convenţiunea 
lor dela regula revocabilităţii mandatului. 
(Dalloz, Reâp., Suppl., Mandat, No. 16; 
Baudry et Wabl, Mandat, No. 818; Gu- 
illouard, Mandat, No. 217; Alexandresco, 
IX, p. 615,614, 615: Contra: Huc, XII. No. 
117; Laurent, XXVIII, No. 105). - 

4. Mandatul prin care mandatarul este 
constituit procurator în rem suam este ire- 
vocabil. (Dalloz, Râp.., Mandat, No. 455; 
Huc, XII, No. 118). 

- 5. Mandatul dat în interesul mandan- 
tului şi mandatarului este irevocabil. 
(Pont, I, No. 1159; Dalloz, Rep. Suppl, 
Mandat, No. 169; Baudry et Wabl, Man- 
dat, No. 810; Guillouard, Mandat, No. 246: 
Alexandresco, LX, p. 614). i 

6. Mandatul dat în folosul mandantului 
şi al unui terţ nu poate fi revocat fără 
consimţimântul terţului. (Pont, [, No. 1159; 
Laurent, XXVIII, No. 104; Baudry et Wabl, 
Mandat, No. 810; Guillouard, Mandat, No. 
216; Alexandresco, IX, p. 614, 615). 

7. Mandatul dat în interesul mandata- 
rului şi al unui terţ nu poate fi revocat de 
mandani. (Laurent, XXVIII, No. 104; Bau- 
dry et Wahl, Mandat, No. 810; Alexan- 
dresco. IX, p. 614). 

8. Când mandaţul este condiţia, urma- 
rea sau modul de executare al unui con- 
tract sinalagmatic, cu care formează un 
tot: invizibil. nu. poate fi revocat: (Pont. 
IL. No. 1159; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
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$ 416, p. 652; Dallloz, Rep. Mandat, No. 
428: Suppl. Mandat, No. 171: Laurent, 
XXVIII, No. 104; Baudry ei Wabl, Man- 
dat, No. 810; Guillouard, Mandat, No. 227; 
Alexandresco, IX, p. 619. nota 4). . 

9. Mandatul dat de ambele părți unui 
expert de a fixa preţul, nu poate fi re- 
vocat decât de ambele părţi. (Baudry et Saignat, Vente, No. 156). 

10, Potrivit dispozițiunilor art, 2004 e. civ. fr, (1555 e. civ, rom), când mandatul 
este revocabil, mandantul poate să-l re- voace oricând voieşte. (Dalloz, Rep.. Man- dat, No. 423; Suppl,, Mandat, No. 163). 

11. În cazul când mai multe persoane au dat un mandat pentru o afacere co- mună, fiecare dintre ele poate revoca man- datul pentru partea sa oricând voieşte. (Pont, I, No. 1158; Dalloz, Rep., Mandat, No. 429; Raudry et Wahl, Mandat, No. 820; Guillouard, Mandat, No. 221: Comp. Con- tra: Alexandresco, IX, p. 615). 
2. Dacă însă afacerea este indivizibilă revocarea mandatului nu se va putea face „decât de toţi mandanţii de acord. (Dal- loz, R&p, Mandat, No, 429; Guillouard, Mandat, No. 221). 

13. Pentru revocarea mandatului, se cere aceeaşi capacitate ca pentru confe- „rirea lui. (Baudry et Wahl, Mandat, No. $22:; Alexandresco, IX, p. 615). 
entru revocarea mandatului nu este necesar a se întrebuința forme sacra- mentale. (Pont, I, No. 1161: Dalloz. R&p.; Suppl., Mandat, No. 173; Guillouard, Man- dai, No. 218; Planiol, TI, No, 2258; Alexan- dresco, IX, p. 616). 

5. Revocarea mandatului se poate face în mod expres sau tacit. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 239; Pont, IL. No. 1161: “Dalloz, Rep., Mandat, No. 430; Suppl, Mandat, No. 175; Laurent, XXVIII, No. 101; Baudry et Wabl. Man- dat, No. 823; Guillouard, Mandat, No. 218; Planiol, II, No. 2258; Alexandreseo, IX,. p. 615). 
16. Peniru ca să existe Ievocarea ex- presă sau “tacită, trebueşte ca voința de a revoca să rezulte în mod neîndoielnic. 

(Pont, I, No. 1161; Dalloz, Rep. Mandat, 
No. 450), - 
_17. Pentru ca revocarea să-și producă efectul, trebueşte ca 'ea să ajungă Ja cu- noştinţa- mandatarului. (Pont, I, No. 116; Dalluz, Rep. Mandat, No, 450; Suppl., Mandat, No. 174; Laurent, XXVII, No. 102; Guillouard, Mandat, No. 220; Alexan- dresco, IX, p. 616). 

- „+ Revocarea niandatului nu e nevoie să se facă neapărat prin corpul de por- tărei. Ea poate fi adusă la cunoștința man- datarului prin orice mijloc, cum ar fi prin 9 scrisoare recomandată, etc, (Lroplong, Mandat, - No. 787; Pont, I, No. 1162: Bau. dry et Waul, Mandat, No. 825; Guillouard, No. 220; Alexandresco, IX, p. 616). „19. Mandantul trebueşte să facă dovada că revocarea a făcut-o cunoscut manda- tarului, (Baudzy lei Wahl, Mandat, No, 
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dresco, IX. p. 616). 
20. In cazul când revocarea mandatului 

a avut loc înainte de începerea executării, 
el se consideră că nu a existat şi manda- 
tarul nu are dreptul la nicio acțiune contra 
mandantului. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 
423; Guillouard, Mandat, No. 223). 

2]. Dacă însă, revocarea a avut loe 
după ce mandatarul a început executarea 
mandatului, mandatarul a avea contra 
mandantului acţiune pentru actele înde- 
plinite, deoarece, revocarea îşi produce 
efectele numai pentru viitor. (Dalloz, Rep. 
Mandat. No. 423: Baudry ct Wanl, Mandat, 
No. 864: Guillouard, Mandat, No. 295). 

22. Mandatarul pierde dreptul la salar pe viitor după revocarea mandatului. (Lau- rent, XXVIII, No. 2: Baudry et Wahl, 
Mandat, No. 863; Guillouard, Mandat. No. 
167; Alexandresco, IX, p. 614). 

23. Această soluţie are loc chiar dacă 
după revocare e] ar executia mandatul, 
contra vointei  mandantului. (Laurent. 
XXVIII. No. 28; Baudry et Wabl, Mandat, 
No. 863: Guillouard, Mandat, No. 167: Con- 
tra: Pont. I, No. 1107). 2 

24. Părţile pot conveni ca în caz de 
revocarea mandatului să aibă dreptul la 
despăgubire. (Pont, I, No. 1160; Laurent, 
XĂVIII, No. 9%; Guillouard, Mandat, No. 
225; Baudry et Wahl, Mandat,, No. 844: 
Alexandresco, IX, p. 614, 615). 

25. In acest caz însă, dacă revocarea 
este motivată de un abuz al mandatarului 
în executarea mandatului, el nu va avea 
dreptul la despăgubire. (Dalloz, Rep. 
Suppl.. Mandat, No. 167; Baudry et Wabl. 
Mandat, No. 815. 815: Alexan resco, LX, 
p. 614). 

26. In caz de revocare a mandatului, 
mandatarul nu are dreptul, în principiu, la 
nicio despăgubire, dacă nu sa prevăzut în 
contractul de mandat nicio clauză” în acea- 
stă privinţă. (Laurent, XXVIII, No. 99: 
Budry et Wahl. Mandat, No. 812; Alexan- 
dresco, IX, p. 614)... . 27. Mandatarul salariat are dreptul la 
o despăgubire dacă revocarea s'a făcut in- 
tempestiv sau în mod abuziv, cauzându-i 
prejudicii. (Pont, ], No. 1160; Dalloz, Rep. Suppl., Mandat. N5. 168; Laurent, XXVII, No. 100; Baudry et Wabhl, Mandat, No. 814; Guillouard. Mandat, NO. 225; Alexan- 
dresco, IX, p. 614). 

28. In cazul când exercitarea dreptului 
de revocare a mandatului 'este supusă u- nor condițiuni, care nu au fost respectate, mandatarul va avea dreplul la despăgu- biri. (Baudry et Wanl, Mandat, No. 818). 29. Prin contractul de mandat, manda- 

825; Guillouard, Mandat, „No. 220; Alexan- 

«tarul poate să-şi rezerve în mod valabil dreptul de a revoca mandatul în orice timp şi pentru orice motiv, fără ca man- datarul să poată cere vreo despăgubire. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 814; Gu- illouard, Mandat, No. 225; Alexandreseo, IX. p. 614 615). 
30. Mandatarul revocat nu poate, pen- 
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tru plata despăgubirilor, să exercite vreun 

drept de retenţie asupra : procurii care 

constată împuternicirea sa, ci trebueşte 

so remită mandantului. (Demânte et Col- 

met de Santerre, VIII, No. 228 bis). 

3]. După revocarea mandatului, man- 

daiarul trebueşte să remită procura man- 

dantului şi să înceteze a mai executa man- 

datul, sub pedeapsa de daune-interese. 

(Dalloz, R&p.. Mandat, No. 445, 445; Suppl,, 

Mandat No. 173; Guillouard, Mandat, No. 

225). 

Jurisprudenţă, | 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Mandatul lichidatorului unei socie- 

tăţi în nume colectiv, el însuşi fiind aso- 

ciat, nu poate fi revocat pe baza şi în 

conformitate cu dispoziţiile art, 1555 ce, 

civil, deoarece acest mandat este dai şi 

în folosul lichidatorului. în calitatea sa 

de asociat; o astfel de revocare necesită 

deci şi consimțimântul acestuia ca man- 

datar, care refuzat fiind, revocarea nu 

mai poate avea loc decât prin intervenţia 

justiției. (Trib. Ilfov, s. ÎL, com. 855 din 

20 Octomvrie 1924, Dreptul 54/1925). 

“9, Bevocabilitatea mandatului dat de 

mandante în interesul său, nu face dis- 

cujiune în drept, 

“DESPRE MANDAT 
Art, 1554 

Prin urmare, în speţă, instanța de fond, 

care din interpretarea cuprinsului scrisari- 

lor dintre părţi. 'deduce existenţa unui 

asemenea mandat, iar nu a altui Jegământ 

juridic, a fost în drept să hotărască că, 

mandantul retrăgând mandatul înainte 

ca el să fi fost pus în executare, mandata- 

rul nu mai are niciun drept pe -baza lui, 

(Cas. 1, dec. 957 din.7 Aprilie 1925, Jur. 

Gen., 1925, No. t798).. 

3. Mandatarul ce deţine, pentru îndepli- 

nirea obligaţiunii sale, bunuri de ale man- 

dantului, exercită această detenţiune şi 

în numele şi spre folosul mandantului său, 

aşa că dacă mandatul i-a fost retras ca 

în speţă, atunci dispare şi cauza deţinerii 

“și prin urmare chiar dacă însărcinarea 

i-a fost retrasă pe nedrept, mandatarul 

are de sigur o acţiune în daune, dar în 

niciun caz o acțiune în reîntegrare în ad- 

niinistrare, deoarece încrederea ce stă la 

baza oricărui mandat nu se poate impune, 

şi prin urmare fără temei recurentul in- 

voacă art. 1847 din codul civil şi 31 din 

legea jud. de oc., aceste toate neputând 

avea nicio aplicaţiune în speţă posesiunea 

bunurilor încredinţată mandatarului fiind 

esențialmente revocabilă. (Cas. IL. dec. 1493 - 

din 5 lunie 1995, Jurispr. Gen. 1926, No. 

1795). ” 

4. A se vedea: art. 1546, nota 2. 

Art. 1554. —— Revocaţiunea mandatului, notiticată numai man- 

datarului, nu se poate opune unei alte persoane care în neștiință 

de aceasta, a contractat cu dânsul cu bună credinţă; în acest caz, 

mandantul are recurs contra mandatarului său. (Civ. 973, 1539, 

1546, 1553; Pr. civ. 70, 94; L. jud. oc. 74; Civ. Fr. 2005). 

Texi. fr. Art. 2005. — La r&vocation: notifice au seul mandataire ne peut 

&tre opposte aux tiers qui ont trait6 dans Pignorance de cette râvocation, sauf 

au mandant son recours contre le mandataire. 

Bibliografie (continuare). 

Decusană C. E, Notă sub Trib Lyon, 16 Aprilie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 714. 

INDEX ALFABETIC 
— 4la doctrină). 

Marturi î1. 
Notificare 1, 5. 
Prejudiciu 4, 
Probă 2, 9-41. 
Procură 6, 8, 12. 
Revocare î urm. 
Terţi 4—11, î5. 

Apreciere suverană 13. 
Dovadă 2, 9—11. 
Fraudă 12. 
Incunoștiinţare 1—3,:5, 7, 

Mandat 1 urm, 
Mandat expres 4. 
Mandat tacit 14. 

Doctrină, 

1. In cazul când mandatarul este în- 

ştiințat prin orice fapte că mandatul a 

fost revocat, mandantul este dispensat a-i 

face o notificare directă. (Laurent, XXVIII, 

No. 102; Huc, XII, No. 125; Baudry et Wabl, 

Mandat, No. 825; Guillouard, Mandat, No. 
220; Comp.: Alexandresco, LX, p. 616). 

2, Mandantul este obligat să facă do- 

vada că mandatarul a avut cunoştinţă de 

revocarea mandatului. (Pont,  Commen- 

taire-traii6 des petits contrats, L, No..4180; 

Baudry et Wahl, Mandat, No. 825; Gu- 

illouard, Mandat, No. 220;. Alexandrese», 

IX, p. 616). Ș 

3. Dacă mandantul nu încunoştiințează 

pe mandatar că a revocat mandatul, va 
suferi consecinţele. (Dall»z, Râp. Suppl. 

Mandat, No. 174; Alexandresco, LĂ, p. 616, 
617). EI 

4. Terţii nu pot fi prefudiciaţi de re- 
vocarea mandatului pe care nu au cunos- 
cui-2. (Dalloz, Râp., Mandat, No. 44; A- 
lexandresco, IX, p. 616). 

5. Dacă terţii au avut cunoştinţă prin- 
tr'un mod oarecare despre revocarea man- 
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datului,: ei nu vor putea obiecta că revo- 
carea nu le-a fost notificată. (Pont, I, No. 
1180; Dalloz, Rep., Mandat, No. 449; Lau. 
rent, XXVIII, No. 102; Huc, XII, N>, 119; 
Baudry et Wabl, Mandat, No. 869; Gu- 
illouard, Mandat, No. 220). _ , 

6. De obiceiu retragerea procurii scrise 
constitue o măsură suficientă de natură 
să facă ca revocarea să poată fi opusă ter- 
ților. (Pont, I, No. 1178: Dalloz, Rep. 
Suppl., Mandat, No. 177; Huc, XII, No. 
122). 

j 
7. Această soluție nu-şi mai are locul în cazul când mandatarul primise misiune specială de a trata numai cu un anumit 

tert, când mandantul trebueşte să încun>- ştiiaţeze pe acest terţ că a revocat man- datul. (Pont, [, No. 1178; Dalloz, Rep. Mandat, No. 447; Suppl., Mandat, No. 177: Huc, XII. No. 119, 122), ” 
8. Dacă mandantul nu a retras procura scrisă şi terții au lucrat cu mandatarul pe baza acestei procuri, necunoscând revo- carea mandatului, mandantul va fi obligat faţă de terţi. (Dalloz, Rep... Mandat, No. 443; Baudry et Wahl, Mandat, No. 871). . După o părere, terţii vor fi obligaţi să facă dovadă că nu au avut cunoştinţă de revocarea mandatului, deoarece buna lor credinţă nu este prezumată. (Baudry et Wahl, Mandat, No. 860; Comp.: Lau- rent, XXVIII, N», 115), 
0. După altă părere, mandantul va fi 

Art. 1555. — Numirea unui afacere, cuprinde în sine revocațiunea mandatului 
sa notificat. (Civ. 922, 

din ziua în care i 
Civ. Fr. 2006). 

Tezt. fi. Art. 2006, — La 
meme affaire, vaut r&vocation du 
notifise ă celui-ei. 

Doctrină. 

1. Chiar dacă cel de al doilea mandat ar Îi nul peniru un viciu de formă, nu- mirea unui nou mandatar pentru aceeaşi afacere constitue o revocare a primului mandat, devarece astfel este voința man- dantului. (Demante et Colmet de Santerre, II, No. 230 bis; Pont, Commentaire- irait€ des petits contrat, I, No, 1161: Dal. loz, Rep. Mandat, N». '457: Laurent, XXVIII, No. 102; Baudry et Wabhl], Mandat, No. 823; Guillouard, Mandat, No. 219; Contra: Huc, XII, No. 125), 2. Dacă cel de a] doilea mandatar re- fuză să accepte mandatul, revocarea pri- mului mandaţ îşi produce efectul. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV,'$ 416, nota 6, p. 653; alloz, Rep. M dât, 57: , 
XS, tcp andat, No. 457: Laurent 

DESPRE MANDAT 

„ mandantului, 

Codul civil 

obligat să facă dovada că terții au avut 
cunoştinţă de revocarea mandatului. (Pont, I, No. 1180; Dalloz, RE, Mandat, No. 
450; Huc, XII, No. 124; uill>uard, Man. dat, No. 220). 
__ 1]. Această dovadă se va putea face 
prin orice miiloc de probă, chiar prin martori. (Dalloz, Râp., Mandat, No, 450). 

2. Chiar după această a doua părere, 
se_admite că dacă mandantul a luat toate măsurile care erau în putinţa sa, cum ar fi retragerea procurii scrise, el nu 
poate să sufere consecințele fraudei man- datarului său, care a lucrat după revo- carea mandatului. (Dalloz, Rep. Mandat, 
No. 446). : 

13. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran dacă mandatarul a avuţ cunoştinţă 
de revocarea mandatului. (Dalloz, R&p, Mandat, No. 433). 

14. Dispozitiunile art, 2005 c. civ. În. (1554 c, civ. rom), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât mandatului expres cât şi mandatului 
tacit, (Baudry ei Wahl, Mandat, No: 870). 

15. Mandantul nu poate cere executa- 
rea actelor pe care terții, care nu cuno- şteau revocarea, le-au încheiat cu manda- 
tarul revocat, deoarece dispoziţiile art, 2005 ce. civ. fr. (1554 e. civ. rom.), au fost introduse în lege numai în interesul ter- ților.  (Dalloz, Râp. Mandat, No. 450; Baudry et Wahl, Mainaat. No. 871 bis). 

nou mandatar pentru aceeaș 
dat celui întâi, 

1202, 1554 urm.; 

constitution d'un nouveau mandataire pour la premier, ă compter du jour oă elle a ât6 

3. Dacă cel de al doilea mandat este nul pentru un viciu subsiențial, cum ar fi de exemplu, din cauza lipsei semnăturii i, revocarea primului mandat nu se produce. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 250 bis; Dailoz, Rep. Mandat, No. 437). . 
4. În cazul când mandantul dă oa “doua procură aceluiaşi maânatar, ea va confirma, va, modifica sau va revoca prima procură, după cuprinsul ei şi in- tențiunea  mandantului, (Dalloz, Rep. Mandat, No. 449). , 

„5. Potrivit dispoziţiunilor . art, 2006 c. civ. îr. (1555 e. eiv. Tom.), numirea unui nou mandatar pentru aceeași afacere, a- duce revocarea primului mandat nurmai din ziua când sa notificat revocarea pri- mului mandatar, (Pont, 1, No. 1162; Dal- loz, Râp,, Mandat, No. 456), 
6. Notificarea nu este supusă niciunei forme. (Pont, I, No. 1162). ” Nofificarea poate fi făcută fie de 
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mandant, fie de noul mandatar, chiar dacă 
în procură nu se prevede aceasta. (Dalloz; 
Rep., Mandat, No. 456). : - | 

8. Cel de al doilea mandat pentru a- 
-ceeaşi afacere nu revoacă primul mandat, 
când ambele mandate se pot concilia. 
(Pont, IL. No. 1161; Huc, XII, No. 135; 
Guillouard, Mandat, No. 219; Alexan- 
dresco. IX, p. 617; Contra: Baudry et 

Wahl, Mandat, No. 824). 

9. Dacă cel de al doilea mandat este 
general iar primul este special, acest de 
al doilea nu revoacă pe cel dintâiu, afară 
de cazul unei declaraţiuni contrare a man- 

dantului. (Pont. 1, No. 1161; Dalloz, Râp.; 

Mandat, No. 459; Huc, XII, No. 125; Gu- 

illouard, Mandat, No. 219; Comp.: Alexan- 
dresco, LX, p..618). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. În cazul când ca în specie, este vorba 
de două mandate generale, date la două 
persoane de o dată, nu poate fi loc la apli- 
carea prezumpției „juris et de jure“ de 
revocarea automată a unui mandat prin 
actul ulterior prevăzută de art. 1555 cod 
civil, căci aceasta priveşte numai manda- 
tele speciale şi este logic să fie astfei, 

MANDAT Art. 1556 

fiindcă pentru mandatele speciale sunt 

precis şi limitativ specificate actele man- 

datarului, , 

Insă poate fi locul la o interpretare a 

ambelor mandate generale, pentru a se 

vedea dacă ele se pot concilia, adică dacă 

acel posterior, revoacă sau nu pe acel 

anterior. 
Tizând de acest drept de interpretare 

Tribunalul în speţă: după o analiză a 

mandatelor şi a textelor actelor aflate la 

dosarul cauzti, a putut să ajungă la con- 

cluziunea că mandaiele generale, coexistă 

şi se împacă între el. , 

Tot prin interpretare şi apreciere, Tri- 

bunalul a putut să decidă că vorba „0ppo- 

ser“ cuprinsă în procura generală în- 

seamnă în lumina cuprinsului procurii şi 

a tuturor celorlalte acte anexate pricinii» 

că se dă -drept mandatarului d e a uza de 

toate căile de atac în pricinile, ce privesc 

societatea. A 

Deci, Tribunalul ajungând, la concluziu- 

nea că primul mandatar avea dreptul de 

a sta în proces în numele societății inti- 
mate şi întru cât convingerea instanţei de 

fond bazată pe interpretarea şi dreptul de 

apreciere; nu mai poate fi supusă censurii 

Înaltei Curți. (Cas. 1, dec, 1495 din 5 lunie 

1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1793). 

Axt. 1556. — Mandatarul poate renunţa la mandat, notifi- 

când mandantului renunţarea sa. 
In aşa caz, mandatarul rămâne către mandante răspunzător 

de daune, dacă renunţarea sa le căşunează, afară numai când 

el se aiîlă în neputinţă de a-și continua mândatul fără o daună 

însemnătoare. (Civ. 969, 978 urm., 987 urm., 998, 1081 urm., 1539, 

1552; C. com. 391, 399; Civ. Fr. 2007). 

Tezt, fr. Art. 2007. — Le mandataire peut renoncer au mandat, en noti- 
fiant au mandant sa renonciation. 

Ntanmoins, si cette renonciation prâjudicie au mandant, il devra en âtre 
a 

indemnis€ par le mandataire, ă moins que celui-ci ne se trouve dans l'impossibilit€ 
de continuer le mandat sans en &prouver lui-meme un pr6judice considerable. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Mandat gratuit 5, 
Mandat salariat 5, 12. 
Motiv legitim 6, 8—11. 
Notificare 13—17. 
Prejudiciu 6, 7. 
Renunţare î urm, 
Renunţare ad nutum 1. 
Renunţare expresă 14. 
Schimbarea profesiunei 10. 
Schimbarea reședinței 9. 

Apreciere suverană 11. 
Boală 8, 17. 
Contract sinalagmatic 3. 
Convenţie contrară 4. 
Daune interese 2—4, 6—8, 

Formă 13, 16, 
Imposibilitate 8—12, 17, 
Incunoştiinţare 13—17. 
Mandat Î urm, 

Doctrină, 

1, Mandatarul poate, în principiu, să re- 
nunțe la mandat oricând. (Dalloz, Râp., 
Mandat, No. 481; Suppl., Mandat, No. 192). 

2, In caz de renunțare la mandat, man- 

datarul nu poate fi condamnat la plata 
de daune-interese, afară de restricţiunea 
prevăzută de paragraful al doilea al art. 
2007 e. civ. fr. (1556 c. civ. rom.). (Dalloz, 
Râp., Mandat, No. 48; Alexandresco, IX, 

p. 619, 620). 
3. Mandatarul nu poate renunţa la 

mandat fără să fie condamnat la plata 

de daune-interese în cazul când manda- 

„tul este condiţiunea unui contract sina- 

lagmatic. (Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 
416, p. 653, 654; Dalloz, R€p., Mandat, No. 
486; Baudry et Wahl, Mandat, No. 829; 
Guillouard, Mandat, No. 227; Alexandresco, 
TX, p. 619). . 

4, De asemenea, în cazul când manda- 
tarul a prevăzui în contract că nu va 
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putea renunţa la mandat. (Huc, XII, No. 
127; Baudry et. Wahl, Mandat, No. 929; 
Alexandresco, LX, pag. 619). 

5. Facultatea de a renunţa la mandat 
aparţine atât mandatarului salariat cât şi 
celui gratuit. . (Pont, Commentaire-ţraite 
des petiis contrats, I, No. 1164; Dailoz, 
Rep., Suppl., Mandat No. 192; Baudrv et 
Wahl, Mandat, No. 829; Guillouard, Man- 
dat, No. 227; Alexandresco, IX p. 618, 
619; Contra: Laurent, XXVIII, No. 107). 

6. Mandatarul poate renunţa la mandat, 
chiar dacă prin renunțare aduce un pre- 
judiciu mandantului, fără să fie condam- 
nat la daune interese, dacă dovedeşte că are o justă cauză. (Dalloz, Rep; *Mandalt, 
No, 482; Alexandresco, IX, p. 620). :. 

7. Manidatarul nu poate renunţa la man- 
dat dacă această renunțare cauzează man. 
dantului o pagubă mai mare deeât  pa- 
guba ce ar încerca-o el executând manda- 
tul, ci în acest caz va avea numai drep- 
tul a cere dela mandant despăgubiri. 
(Pont, IL. No. 1166; Dalloz, Rp., Mandat, 
No. 482; Comp.: Alexandresco, IX, p. 620). 
"8, Mandatarul mai poate xenunţa la 
mandat, fără să fie. condamnat la: daune- 
interese, când se găseşte în imposibilitate 
de a executa mandatul pentru o justă 
cauză, cum ar fi de exemplu în caz de 
boală gravă. (Demante et Colmet de San- 
ierre, VIII, No. 231; Dalloz, R&p., Man- 
dai, No. 483; Huc, XII, No. 128; Baudry 
et Wahl,. Mandat, No. 830; Guillouard, Mandat, No. 229;  Alexandresco, IX, p. 
20). 
9, De asemenea, în cazul schimbării 

reședinței. (Demante et Colmet de San- texre, VIII, No. 231; Dalloz, R&p., Man- dat, No. 485; Huc, XII, No. 128; Baudry et Wabhl, Mandat, No, 830; Guillouard, Man- dat, No. 229; Alexandresco, IX, p. 620). 
10. De asemenea schimbarea profesiunii 

Art. 1557. — E valid 
mandantului, atât timp cât 

DESPRE MANDAT Codul civi) 

(Baudry et Wabhl, Mandat, No. 850; A. 
lexandresco, LX, p. 620). a 

1]. Tribunalele vor aprecia în mod su. 
_veran dacă motivele invocate constituese 

o_ imposibilitate la execuţia mandatului 
(Pont, I, No. 1167; Baudry et Wahl, Man- 
dat, No. 830; Guillouard, Mandat, No. 229; 
Alexandresco, IX, p. 620). 

12, După o altă părere, mandatarul 
salariat nu poate renunţa la mandat, fără 
plata de daune, decât dacă se găseşte în imposibilitate fizică de a execula man. 
datul. (Laureni, XXVIII. No. 108). 

13. Renunţarea mandatarului la man. 
dat poate fi făcută în orice formă, însă trebue să ajungă la cunoștința mandantu. 
lui. (Laurent, XXVIII, No. 10%; Huc, XII, No. 126; Baudry ct Wabl, andat, No, 828; Guillouard, Mandat, No. 2%; Alexan- 

“dresco, IX, p. 619). 
14, Renunţarea la mandat trebueşte să 

fie expresă. Fa nu poate fi tacită deoarece 
trebueşte motificată mandatarului, (Huc, 
XII No. 1%; Alexandresco, IX, p. 619, 
text şi nota 1). 

15. Mandatarul trebueşte să notifice 
maândantului renunțarea sa la mandat, 
(Pont, IL, No. 1168; Dalloz. R6 ., Mandat, 
No. 487: Laurent, XXVIII. 0. 105; A- 
lexandresco, LX, p. 618). 

16. Nu se cere peniru renunțare o no- 
tificare în formă. (Baudry et Wabl, Man- 
dat, No. 828; Guillouard, Mandat, No. 2%; 
Alexandresco, IX, p. 619). 

17, Dacă  mandatarul se găseşte în 
împiedecare legitima de a face notificarea 
renunțării la mandat, ea nu este cerută, 
Astfel ar fi în caz de boală grea etc. 
(Poni, I, No. 1168; Dalloz, Rep., Mandat, 
No. 487; Baudry et Wahl, Mandat No. 
828; Guillouard, Mândat, No. 228; Alexan- 
dresco, IX, p. 619), . 

aceea ce face mandatarul în numele 
nu cunoaşte moartea lui, sau existenta unei din cauzele ce desființează mandatul. (Civ. 1539, 1552, 1558; Civ. Fr. 2008). 

Text. fr. Art. 2008. — Si 

ignorance est valide. 

Doctrină, 

1. ln cazul când mandatarul nu cu noaşte cauzele care aduc stingerea man- datului, mandatul continuă chiar în con- tra moştenitorilor minori lăsaţi de man- - dant. (Dalloz, Rep. Mandat, No. 466). 
2, Mandatul continuă când mandatarul nu cunoaşte cauzele care aduc stingerea mandatului, chiar dacă terţii cu cari a lu- Fai ar fi de rea credinţă, (Huc, XII, No. 56), 

Mă 

, le mandataire ignore la mort du Lune des autres causes qui font cesser le mandat, 
mandant, ou 

ce qu'il a fait dans cette 

3, Dispoziţiile “art. 2008 c. civ. fr. (1557 C. Civ. rom.) nu-şi găsese aplicaţiunea dacă mandatarul nu acceptase mandatul în mo- mentul decesului mandantului, (Baudry et Wabl; Mandat, No. '496, 861; Alexan- dresco, IX, p. 627). 
4. Dispoziţiile art. 2008 e. civ. fr. (1557 C. CIV. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea fără distincţie la toate actele făcute de manda- tar, fie că a sti ulat, fie că a promis pen- tru mandant. (Laurent, XXVIII, No. 114; Guillouard, Mandat, No. 211). 
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5, De asemenea, dispoziţiile acestui ar- 

ticol îşi găsesc aplicaţiunea nu numai COB- 

vențiunilor, ci şi actelor de procedură. 

(Laurent, x*vril, No. 114; Guillouard, 

Mandat, No. 211). - 
6, Dispoziţiile art. 1557 c. civ. rom. se 

aplică la toate felurile de mandate, chiar 

mandatului ad litem. (Guillouard, Man- 

dat, No. 211; Alexandresco, LX, p. 627). 

7, După o părere, ignoranță mandata- 

ului trebueşte prezumată şi cel ce alega 

că el a cunoscut cauzele care au adus în- 

cetarea mandatului, va trebui.să dove- 

dească alegaţiunea sa. (Pont, I, No. 1175; 

Baudry et Wahl, Mandat, No. 861). 

8, După altă părere, mandatarul va fi 

obligat să facă dovada că nu cunoştea 

cauzele care au adus stingerea mandatu- 

lui. (Dalloz, Râp., Mandat, No. 468; Suppl. 

Mandat, No. 178; Laurent, XXVIII, No. 

MANDAT Art. 1558—1559 

113; Guillouară, Mandat, No. 212 bis; A- 

lexandresco, IX, p. 628). , 

9, Dovada se va face prin toate mij- 

loacele de probă. (Pont, IL. No. 1180; A. 

lexandresco, LX, p. 628, nota 4). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1,. Cu toate că potrivit art. 1557 codul 

civil, e valid ceea ce face mandatarul în 

numele mandantului, numai atâta timp 

cât nu cunoaşte existenţa unei cauze care 

desfiinţează mandatul, totuşi contractele 

încheiate cu terţii de bună credinţă sunt va- 

labile şi deci opozabile mandantului, chiar 

dacă mandatarul ar fi cunoscui cauza în- 

cetării mandatului. (Cas. II, 544 din 9 

Decemvrie 1924, Dreptul 52/1925). 

Axt. 1558. — In cazurile arătate în articolul precedent, sunt 

valide contractările mandatarului 

cari sunt de .bună credință. (Civ. 1544, 1554, 1557, 

Fr. 2009). 

Text. fr. 
dataire. sont exâcutâs ă 

Bibliografie 

cu cei de al treilea persoane, 
1898; Civ. 

Art. 2009. — Dans le cas ci-dessus, les engagements du man- 

Vegasrd des tiers qui sont de bonne foi. 

(continuare). 

DacusaRă C. E., Notă sub Trib Lyon, 16 Aprilie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 714, 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 2009 c. civ. 

fr. (1558 c. civ. rom.) combinate cu ale 

arț. 2005 c. civ. fr. (1554 c. civ. rom.) COn- 

tractele încheiate de terţi de bună credinţă 

vor fi respectate, chiar dacă mandatarul 

ar fi cunoscut cauza stingerii mandatului. 

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 416, p. 655; 

Laurent, XXVII, No. 110; Pont, [, No. 

14179: Baudry et Wabl, Mandat, No. 868; 

Guillouard, Mandat, No. 212; Alexan- 

dresco, IX, p. 628). 

2. Dacă mandantul a fost de rea cre- 

dință va putea fi acţionat de un advocat 

şi chiar de terţii pe cari i-a indus în €- 

roare. (Guillouard, Mandat, No. 212: A- 

lexandresco, LX, p. 628). 

3, 'Terţii vor trebui să facă dovada că 

nu au cunoscut cauzele de încetarea man- 

datului. (Laurent, XXVII, No. 113; Gu- 

illouard, Mandat, No. 212 bis; Alexan- 

dresco, IX, p. 628; Contra: Pont, |, No. 

1180). . : 

Art, 1559. — In caz de moarte a mandatarului, erezii lui 

trebue să înștiințeze pe mandant, şi până atuncia să îngrijească 

de ceea ce împrejurările reclamă pentru interesele acestuia. (Civ. 

369, 653, 987, 988; C. com. 391; Civ. Fr. 2010). 

p 2 în i , 
Tezt. fr. Art. 2010. — Em cas de mort du mandataite, ses heritiers doi- 

vent en donner avis au mandant, et pourvoir, en.attendabt, ă ce que les cir- 

constances exigent pour Pinterât de celui-ei. " 

Doctrină. 

1. După e părere, moştenitorii cari în- 

grijese de interesele mandantului după 

moartea mandatarului, autorul lor lucrează 

mai degrabă ca gerânţi de afaceri, decât 

ca mandatari, deoarece mandatul a înce- 

tat prin decesul mândatarului şi moșteni- 
torii acestuia sunt obligaţi să înceteze ori- 
ce operație, afară de: cazul când este pe- 
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Art, 1560 DESPRE COMODAT . Codul civil - 
icol de întârziere. Duranton, XVIII, No. 5, In cazul când „moştenitorii Sunt mi- 

205, Dalloz, Rep. (Qurani Mandat, Na. nori, obligaţia prevăzută de art. 2010 c, 
195; Huc, XII, No. 138). civ. fr. (1559 c. civ. rom.) incumbă tute. 

2. După altă părere, actele pe care le  rului sub răspunderea sa ersonală. (Bau- fac moștenitoaii Mandotact lui în virtutea dry et Wahl, Mandat, No. 856; Comp.: 
art. 2010 c. civ. fr. (1559 e..civ, rom.) sunt Alexandresco, IX, p. 624). O consecință a mandatului şi dau moşte- + Obligaţia prevăzută de art. 2010 e, 
nitorilor calitatea de mandatari. (De- civ. fr. (1559 c. civ. rom.) există numai 
maânte et Colmet de Santerre, VIII, No. dacă moştenitorii cunosc pe mandant şi 
234; Laurent, XXVIII, No. 146; Baudry et existența mandatului, (Pont, 1, No. 1185; 
Wabl, Mandat, No. 859; Guillouard, Man.- Baudry et Wabhl, Mandat, No, 836: Gu- 
dai, No. 258). 

illouard, Mandat, No. 259; Alexandresco, 
3. După a treia părere, moştenitorii vor LX, p. 625). avea calitatea de mandatari numai dăcă 7, De asemenea, trebuește ca moşteni- 

a decesul mandatarului începuse execu- torii să cunoască domiciliul sau reședința 
tarea mandatului, (Troplong, Mandat, No. mandantului. (Alexandresco, lĂ, p. 62), 
830 urm). 

8. Potrivit dispoziţiilor art. 2010 e. civ. 
4. Obligaţia prevăzută de art. 2010 ec” ţi 

ii 

, C a! r. (1559 e. civ. rom.) moștenitorii nu vor 
civ. îr. (1559 ce. ci. rom.) există numai pentru moştenitorii majori iar nu și pen- 

putea face decât actele urgente şi indis- . Moşten 
pensabile. (Baudry et Wah Mandat, No. 

tru cei minori, (Duranton, XVIII, No. 293; 856; Guillouard, Mandat, No. 238). 
Troplong, Mandat, No. 855; Pont, Com. 9, Dispoziţiile art. 2010 c. civ. fr, (1559 
mentaire-traii€ des petits contrats, I, No. e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea şi când 
1185; Dalloz, Rep, Mandat, No. 489; Bau- mandatarul este pus sub iuterdicţiune sau 
dry et Wahl, “Mandat, No. 856; Guillouard, declarat în stare de faliment. (Pont, I, No, 
Mandat, No. 239; Alexandresco, IX, p- 1183: Huc, XIT, No. 158). | 
23). 

. 

TITLUL x. 

Despre comodat, 

CAPITOLUL 1. 

Despre natura comodatului. 

de a-l înapoia. (Civ, 944, 1100 urm., 1561 urm, 1570; L. Timbr. 19 $ 18; Civ. Fe. 1875). 

Tea. fr. Art. 1878. — Le pret ă us lequel Pune 'des parties livre une chose ă |] par le preneur de la vendre aprăs s'en ât 

age ou commodat est un contraţ par 'autre pour s'en servir, ă Ja, charge e servi, 
INDEX ALFABETIC 

„u (la doctrină), Doctrină. Act autentic 26, 
Act sub semnătură pri- Deceniune 5, 1. Comodatul este un contract prin 

rată 26, Dovati 29, 1% care 0 persoană numită comodant remite u- 

Anulare 53. Dublu exemplar 27, nei alte persoane numită comodatar, în 
Bun Și aprobat 28, „Esenţa contractului 41, mod gratuit, un lucru oarecare, mobil sau 
Capaoiua ari „12. pocațiune 15, LARRI ip Imobil, pentru a se servi de e] şi apoi a-l 
Cesiune f5, Tera rii € jetermina - zestitui în individualitatea lui, la terme- 
Comeăai 1 urm, 2, Nulitate 23, nul stipulat, (Alexandresco, ÎX p. 637 
Consim imânţ 4. Osestune 5, 

- Constrațân 8, 9. Erobă 2%. 2, Comodatul este un contract real care 

ontract gratuit 16, 47. omisiune 6-—10. se formează i: i diţi lu- 

Contract real 2, 13,45. Proprietate 5, 14, y numai prin tradiţiunea lu 
ontract unilaţera] 3. Riscuri 7, crului, astfel încât obligaţia priucipală a 
un $E Verbal 26, Termen 10, împrumutatului de a restitui lucrul ia na- 

Definiţii tere . ua diție 2, 4—7. şiere numai după ce imprumutătorul a 
Deosebire 14-18, Uz determinat 11, 12, predat lucrul împrumutat. (Duranton, 
Depozit 18, - | Uzufruct 15, 16. XVII, No. 485, 486; Troplong, Pr&t, No. 6; 
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Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 

73; Pont, Commentaire-trait€ des petits 

contrats, Î, No. 17; Dalloz, Râp„ Prât, No. 

11; Suppl., Prât, No. 5; Huc, XI, No. 156;. 

Baudry “et Wahl, Prât, No. 596; Gu- 

illouard, Prât, No. 8, 9; Planiol, II, No. 

557; Alexandresco, IX, p. 640, 641, 642). 

3, Comodatul este un contract unilate- 

ral, (Huc, XI, No. 156; Baudry et Wahl, 

Prât, No. 605; Guillouard, Prât, No. 10; 

Planiol, II, No. 2057; Alexandresco, IX, p. 

638). 
4. Când Jucrul care voiește a se Împru- 

muta se află deja în mâinile împrumuta- 

tului sub alt titlu, nu este nevoie de tradi- 

ţia reală, ci este de ajuns dacă împru- . 

mutătorul . consimte să servească cu titlu 

de comodat. (Dalloz, Rep. Prât, No. 14). 

5. Prin tradițiunea lucrului dat în 

comodat, împrumutătorul nu pierde nici 

proprietatea, nici posesiunea lucrului, de- 

oarece împrumutatul are numai simpla 

detențiune a lucrului. (Dalloz, Rep. Prât, 

No. 17; Baudry et Tissier, Prescription, 

No. 265). 
6. Promisiunea de comodat nu are va- 

loarea contractului de comodat care se 

formează numai prin tradiţie. (Dalloz, 

Rep.» Suppl., Prât, No. 5; Laurent, XVI, 

No. 455; Guillourand, Prât, No. 9; Alexân- 
dreseco, IX, p. 642). 

7, Poirivit acestui principiu dacă a 

avut joc o promisiune de comodat fără să 

fi avut loc tradiţia lucrului, riscurile sunt 

în sarcina împrumutătorului. (Duranton, 

XVIL No. 556: Laurent, XXVI, No. 454: 

Alexandresco, IX, p. 642; Contra: Baudry 

et Wabl, Prât, No. 615). 

8, Promisiunea de comodat are  oare- 

care efecte. Astfel, după o părere, dacă 

împrumutătorul refuză să execute promi- 

siunea, împrumutatul nu va putea con- 

sirânge pe împrumutător să-i predea lu- 

crul promis în comodat, însă va putea 

cere daune-interese. (Duranton, XVII, No. 

556; 'Troplong, Prât, No. 6). 

9, După altă părere, tribunalele vor pu- 

tea constrânge pe împrumutător manu 

militari să predea lucrul promis în como- 
dat împrumutatului, dacă acest lucru este 

un corp ceri și determinat şi se află în 
mânile  împrumutătorului.  (Demolombe, 

XXIV, No. 400; Pont, I, No. 13; Dalloz, 
Rep., Prât, No. 11: Laurent. XĂVI, No. 
454; Comp.: 
645), 

10. Dacă părţile nu au fixat data când 
urmează să se execute promisiunea de 
comodat, tribunalele vor avea dreptul a o 
fixa. (Laurent, XXVI, No. 478; Baudry et 
Wabl, Prâi, No. 654; Guillouard, Prât, No. 

Alexandresco, LX, p. 68, 

11, Este de esența contractului de co- 
modat ca lucrul să fie împrumutat pentru 
un uz determinat. (Dalloz, Râp., Prât, No. 
19; Baudry et Wabhl, Prât, No. 609; Gu- 
illouard, Prât, No. 14). 

12, Acest uz nu trebue să fie contrar 

DESPRE COMODAT Art. 1560 

legilor sau bunurilor moravuri. (Dalloz, 

Rep. Prât, No. 19). | 

13, Dreptul comodatarului se deose- 

beşte de servitutea de uz care conferă un 

- drept real. (Dalloz, Râp., Prât, No. 18). 

14, De asemenea, comodatul se deose- 

beşte de donaţiune, deoarece acest din 

„urmă contrai transmite proprietatea unui 

lucru, pe când comodatul transmite co- 
modatarului numai uzul lucrului. (Dal- 

loz, Râp., Prât, No. 23; Guiliouard, Prâi, 

No. 26; Alexandresco, LX, p. 639). 

15. Comodaiul se deosebeşte de uzu- 

fruct, cu care are o oarecare asemănare 

deoarece primul conferă un drept real, pe 

când ultimul un drept real; în afară de 

aceasta* spre deosebire de uzufructuar, 

comodatarul nu poate închiria sau ceda 

dreptul său, ci -trebueşte să se folosească 
personal de lucrul dat în comodat, Dal- 

loz, Rep. Prâi, No. 24; Baudry et Wahi, 
Prât, No. 608; Guillouard, Prât, No. 3; 

Huc, XI, No. 157; Alexandresco, LX p. 

659). ” 

16. O altă deosebire este că uzufructul ' 

poate fi constituit şi cu titlu oneros, pe 

când comodatul este esențialmente gratuit. 

(Baudry et Wahl, Prâi, No. 608; Alexan- 
dresco, IX, p. 639). 

17, Comodatul se deosebeşte de loca- 
țiune cu care are oarecare analogie, de- 
oarece locaţiunea este oneroasă pe când 
comodatul este esențialmente gratuit. 
(Dalloz, Râp., Prât, No. 26; Baudry et 
Wahl, Prât, No. 610; Guillouard, Prât, No. 
24; Alexandresco, LX, p. 640). 

18, Comodatiul se deosebeşte de depozit 
care are ca obiect principal paza lucru- 
lui dat în depozit. (Dalloz, Rep., Pret, No. 
28; Guillouard, Prât, o. 95; Alexan- 
dresco, IX, p. 640). 

19. Pentru a putea lua în comodat se 
cere a avea capacitatea de a administra. 
(Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 3091, text şi 
nota 6, -p. 5%; Baudry et Wabhl, Prât, No. 
618; Guillouard, Prât, No, “19; Alexan- 
dresco, IX, p. 643). 

„20, Astlel, persoanele puse sub consiliu 
judiciar poi lua în comodat fără nicio a- 
utorizaţie. (Dalloz, Rep., Prât, No. 49; Huc, 
XI, No. 154; Baudry et Wabl, Prât, No, 
618; Guillouard, Prât, No. 19; Alexan- 
dresco, LX, p. 645, 644), 
21. De asemenea, şi minorul emancipat 
fără nicio autorizaţie. (Dalloz, Râp., Prât, 
No. 48; Baudry et Wabhl, Prât, No. 618; 
Guillouard, Prât, No. 19; Alexandresco, 
IX, p. 643, 644). 

'22, Persoanele care nu au capacitatea 
de a administra nu pot lua în comodat. 
(Baudry et Wahi, Prât, No. 618; Gu- 
ilouard, Prât, No. 618; Alexandresc, IX, 
p. 645, 644). 

23, Nulitatea contractului de comodat 
pentru incapacitatea  comodatarului este 
relativă şi nu poate fi invocată decât de 
acesta. (Dalloz, Rp, Suppl., Prât, No. 8; 

„Laurent, XXVI, No. 459; Baudry et Wabl, 

— 219 —



    

Art. 1561-1562 - „DESPRE 

Pret, No. 618 bis; Guillouard, Pret, No. 
18; Alexandresco, LX, p, 644). J 

24. Pentru a se da în comodai, după 
o părere, se cere capacilatea de a în- 
sirăina. (Duvergier, VI, No. 46, 47, 48; 
“Laurent, XXVI,.No, 458; IHuc, XI, No. 154; 
Guillouard, Prât, No. 20): 

25. După .altă părere, comodantul tre- 
bueşte să. aibă capacitatea de a admini. 
stra. (Duranton, XVII, No. 510, 511, 513; 
“Troplong, Prât, No. 55; Poni, I, No. 55, 
56; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 391, text 
şi nota 6, p. 595; Baudry et Wabhl, Pre, 
No. 615: Alexandresco, IX, p. 645). 
26, Contractul de comodat se formează 

ca şi celelalte contracte prin act auten- 
tic, prin act sub semnătură privată și 

- 

COMODAT Codul iri] 

chiar verbal, (Dalloz, Re€p., Pret, No, 57; 
Suppi., Pret, No. 10). 

27. Înscrisul care constată un contracţ 
de comodat nu trebueşte făcută în dublu exemplar. (Pont, I. No. 27; Dalloz R&p, Prât,_ No. 58; Suppl., Prât, No. 11; Baudry et. Wahl, Prât, No. 631; Guillonard, Pret, No, 10, 22; Alexandresco, IX, p. 638, 64%). 28. Contraciul de comodat este Supus formulei: „bun şi aprobat“. (Dalloz, R&, Pret, No. 58). 

29, Dovada contractului de comodat va fi supusă _regulelor de drept comun, (Pont, 1, No. 30; Dalloz, Rsp., Prât, No. 59; Laurent, XXVI, No. 46; Baudry et Wabhl, Prât, No. 650: Guillouard, Pret, No. 22; Alexandresco, IX. p. 64%). 

Art. 1561. — Comodatul este esenţial gratuit. (Civ. 946, 1411, 1587; Civ. Fr. 1876). 

Tei. fr. Art. 1876. — Ce prât est essentiellement gratuit. 

Doctrină, 

1, Contractul de comodat este un con- trâct de pură binefacere şi gratuitatea este de esenţa lui. (Demante ei Colmet de San- terre, VIII, No. 73; Laurent, XXVI, No. 457; Baudry et Wahl, Pret, No. 606: Gu- illouard, Prât, No. 1i; Bufnoir, Propriâte et contrat, pag. 458; Alexandresco, IX, "pag. 659). . 
2. Dacă sar prevede un preţ în bani, convenţiunea sar transformă în o loca- țiune. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 75 bis; Dalloz, Râp., Prât, No. 22; Laurent, XĂVI, No. 457; Baudry et 

Wahl, Pret, No. 606; Planiol, II, No. 2054; Alexandreseo, IX, p. 639). 
3. lar dacă preţul ar consta în alt lu- cru decât bani, convenţiunea ar fi un con- tract nenumit. (Demante et Colmet de Sanieare, VIII, No. 73 bis: _Dalloz, Rp, Pret, No. 27; Laurent, XXVI, No. 457, Baudry et Wahl, Pret, No. 606; Alexan- dresco, IX, p. 639). 
4, Dacă după facerea contractului : co- modatarul dă comodantului o remuneraţie, contractul de comodat nu-și schimbă ca- racterul. (Huc, XI, No. 154; Baudry et Wahl, Prât, No. 606). | ! 

Art. 1562, — Imprumutătorul rămâne proprietar al lucrului dat împrumut. (Civ. 1564 urm., 1567, 
Tezt.. fr. Art. 1877. — Le preteur 

INDEX ALFABETIC 
(a dcctrină). 

Abitaţiune 9. | Lucruri fungibile 14, 15. Amanet 6. | Lucruri mobile 16. Apartament 17, Lucruri nefungibile 12, Cameră 17, 
Cod civil francez 13, ud proprietar 4. Comodat 1 urm, Pivnită 17. Detenţiune 2, Posesiune 2. Furt 8, 11. Proprietate 1. Imobile 16, 17, Rea credinţă 10, 41, „Locaţiune 5. Restituire 10, 11, Lucrul altuia 3, Tutor 7, Lucruri consumptibile 14, Uzufruct 4, 5. 

Doctrină, 

„1, Potrivit dispoziţiilor art. 1877 e, civ. fr. (1562 e, civ. Tom.) în contractul de co- modat, comodantul rămâne proprietarul lucrului împrumutat, (Dalloz, Rep, Pret, No. 25; Baudry et Wabhl, Prâi, No. 620). 2, Posesiunca lucrului dat în comodât 

1577; Civ. Fr. 1877). 
demeure propri&taire-de la chose pretâe. 

este păstrată; de asemenea, de comodant, deoarece comodatarul nu este decât un simplu detentor. (Pont, Commentaire-trait€ des petiis contrats, I, No. 29; Baudry et Wabl, Prât, No. 670;  Guillouard, Prât, No. 12). 
3, _Se poate da în comodat lucrul altu- ia. (Pont, 1, No. 4: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $_591, nota 5, p. 594; Dalloz, R&p, gt No. 39; Alexandresco, - IX, p. 64, 45), 

4, Uzufructuarul poale da în comodat nudului proprietar Jucrul supus uzufruc- tului. (Dalloz, Rep., Pret, No. 59; Baudry et Wahl, Prât,. No. 616, 617; Guillouard, Prât, No. 13; Alexandresco, IX, p. 645). 5. Legatarul poate da în comodat lu- crul închiriat, dacă în contract nu i se interzice acest drept. (Pont, I, No. 44: -Bau- dry et Waul, Prât, No. 616; Huc, XI, No. 
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Codul civil | - 

155; Guillouard, Prât, No. 12, 17; Planiol, 

II, No. 2055; Alexandresco, LX, p. 645). 

6. De asemenea, şi creditorul amanetar. 

(Pont, IL, No. 44;..Huc, XE No..155: Bau- 

dry et Wahl, Pret, No. 646; Guillouard, 

Pret, No. 12, 17; Planiol, Il, No. 2033: 
Alexandresco, LX, p. 604). _ 

7, Tutorul poate da în comodat lucru- 

rile "minorului. (Baudry ei Wabhl, Prât, No. 

015; Alexandresco, IX, p. 645; Contra: 

Laurent, XXVI, No. 458; Guillouard; Prâi, 
No. 20). . 

8. Hoţul poate da în comodat lucrul fu- 

rat. (Pont, Î, No. 44; Laurent, XXVI, No. 

461: Huc, XI, No. 155; Baudry et Wabl, 

Pret, No. .621; Guillouard, Pret, No. 17; 

Alexandresco, LX, p. 645). . 
9. Beneficiarul unui drept de abitaţiune 

poate da în comodat o cameră, cu toate că 

nu poate nici închiria nici ceda dreptul 

său. (Dalloz, Rep, Prât, No. 42). 
10. Posesorul de rea credință care a 

dat lucrul în comodat poate cere dela co- 

modatar restituirea lucrului. (Daltoz, Rep. 

Prât, No. 40). 
11, În acest caz, comodatarul nu poate 

xefuza restituirea lucrului, ci are dreptul 

numai a uza de dreptul acordat de art. 

1958 $ 2 e, cif. fr. (10610 $2 cc. civ. rom.), 

depozitarului, dacă descoperă că lucrul a 

fost furat. (Dalloz, R€p, Suppl., Prât, No. 

19; Baudry et Wahl, Prât, No. 621; Gu- 

DESPRE COMODAT 

-Guillouard. Prât, No. 45; 

Art, 15683—1564 

illouard, Prât, No. 50; Alexandresco, LĂ; - 
, ). 
12, Pot face obiectul comodatului toate 

lucrurile. nefungibile „aflăte . în comerț. 
(Alexandresco, IX, p. 644). . - 

13. Legiuitorul român a. eliminat art. 

1878 din codul civil francez ca inutil faţă 
de art, 963 e. civ. rom. (Alexandresco, LX, 

p. 644). | - 

14, Prin excepţie, lucrurile consumpti- 

pile şi cele fungibile pot forma, după_vo- 

inţa părţilor, obiectul unui comodat. (Bau- 

dry et Wahl, Prât, No. 601; Guillouard, 
Prât, No, 80; Alexandresco, ÎX, p. 644, 

nota 5). 
15, Astfel ar fi de exemplu, împrumu- 

tul făcut ad pompam et ostentationeni. 

(Huc, XI, No. 155; Baudry et Wabhl, Pre, 
No. 601: Guillouard, Prât. No. 3; Alexan- 

dresco, LX, p. 644, nota 3). 
16. Pot îace obiectul unui comodat a- 

iât lucrurile: mobile, cât şi imobilele. (A 
lexandresco, LX, p. 644). 

17, Astfel, se poate împrumuta o piv- 
niță pentru a se pune vinuri, 0 cameră. 

un apartament etc. (Pont, I, No. 38; Aubry 

et Rau, ed. 4-a IV, $ 391, p. 59%; Huc, 

XI, No. 155; Bufnoir, Proprit€ et Contsat, 

p. 228; Baudry et Wabl. Prât, No. 619; 
Alexandresco, LX. 

y 

p. 644). 

Art. 1563. — Obligaţiunile ce se formează în puterea como- 

datului trec la erezii comodantului și ai comodatarului. 

Dacă însă împrumutarea s'a făcut în privința numai a co: 

modatarului şi numai persoanei 
a se folosi de lucrul împrumutat. 

Teat. fi . 

lui, erezii lui nu pot să continue 
(Civ. 1560; Civ. Fr. 1879)... 

Art. 1879. — Les engagements qui se forment par le commodat, 

passent aux heritiers de celui qui prete, et aux heritiers de celui qui emprunte. 

Mais si Pon n'a -prât€ quen considâration de lemprunteur, et ă lui per- 

sonnellement, alors ses hâritiers ne penveny continuer de Jouir de la chose prâtce. 

Doctrină. 

1, Art. 1879 c. civ. fr. (1565 ce. civ. rom) 
este în. contrazicere cu regulă că comoda- 
tarul nu poate ceda uzul lucrului unui 
terţ, deoarece comodatul este făcut în- 
tuitu personae, până la proba contrară. 
(Laurent, XXVI, No. 455; Huc, XI, No. 
156; Baudry et Wahl, Prât,. No. 678, 680; 
Guillouard, Prât, No. 13%; Alexandresco, 
IX, p. 646, nota 5). - 

2, In cazul când contractul de comodat 
a fost făcut în privinţa numai a comoda- 
tarului şi numai persoanei lui, moştenito- 

vii lui nu pot continua să se folosească de 

lucrul dat în comodat. (Dalloz, Râp., Pret, 

No. 31: Alexandresco, LX, p. 646). 

3, Obligaţiile care se formează prin co- 

modat trec la moştenitorii comodantului 

și, pomodaterului. (Alexandresco, IĂ, p. 

4, Comodatul nu este opozabil dobândi- 

torului imobilului împrumutat, deoarece 

în această materie nu-şi găsesc aplicaţia 

dispoziţiile art. 1745 c, civ. în. (fii c. 
civ. rom.). (Alexandresco, LX, p. 646, Com- 

tra: Baudry et Wahl, Prât, No. 679). 

CAPITOLUL HI 

Despre obligaţiunile comodatarului. 

| Art. 1564. — Comodatarul este dator să îngrijească ca un 

bun proprietar „de conservarea lucrului împrumutat, şi nu poate 

să se servească decât la trebuința determinată prin natura lui, sau 
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Art. 1565 

prin convenţiune, sub pedeapsă 

DESPRE COMODAT 
- 

Codul civil 

de a plăti daune. interese, de se cuvine. (Civ. 970, 1080, 1084, 1429, 1565 urm.; Civ. Fr, 1880). 
Test, fr. Art. 1980. — L'emprunteur est tenu de veiller en bon pâre de famille ă la garde et ă la conservation de la chose prâtee. Il ne peut Sen servir quă usage dâtermin6 par sa nature ou par la convention; le tout â peine de dommages-interâts, sil ya lieu. 

Doctrină, 

1. Comodatarul este obligat să îngri-.. Jească ca un bun proprietar de conserva- rea lucrului dat în comodat. Comodatarul trebueşte să îngrijească de conservarea lu- crului împrumutat cu mai multă “grijă decât de lucrurile sale, deoarece comoda- tul are loc în general în interesul său, (Dalloz Rep., Pret, No. 69; Alexandresco, IX, p. 647). 
2. Tribunalele, pentru a stabili întin- derea răspunderii comodatarului, vor lua în consideraţie condițiunea sa, (Pont, Commentaire-trait€ des petits_contrats, [| No. 79; Dalloz, Rep. Prât, No. 70; Lau- rent, XXVI, No. 471). Ă 3, Comodaiarul nu răspunde pentru ca- zurile de forță majoră şi de vechime. (Dal- loz, Rep., Prât, No. 73; Alexandresco, IX, p. 647), 

| 4,  Intinderea dreptului comodatarului 

» 

Art. 1565. — Dacă comodatarul trebuinţă, ori pentru un timp mai atunci rămâne răspunzător de pierderea cășunată chiar 971, 1082, 1083, 1102, 1156, 1430, 1564; Civ. 

altă 

fortuit. (Civ. 

Text. fe. Art. 1881. — Si l'em ou pour un temps plus 
m€me par cas fortuit, 

INDEX ALFAAETIC 
(la doctrină), 

Accident 1, 10. Incendiu 5. Caz fortuit 1—5, 7—10, | Întârziere 6. Comedat 1 um. ţ Perderea lucrului 1—5, 9, 1 
Culpă 2, 

, Daune-interese 7. Probă 4, 5. 
Proprietate 1, 

Destinaţie 7, 8. 
Dovadă 4, 5. iscuri 1, Forţă majoră 1—5, 7—10. Termen 6—8, Furt 3. 

1 Uz normal 2. 

Doctrină, 

1. Comodantul rămânând proprietarul lucrului dat în comodat, pierderea lucru lui dat în comodat prin accident sau prin orță majoră este, în Principiu, suportată de el. (Pont, Commentaire-traitg des pe- tits <pptrate I, No. „68; Aubry et Rau, ed. a, > $ 392, p. 595, loz, R&p. Prât, No. i E RER dry et Wabhl, Pre 
Prât, No. 5; Alexandresco, IX, p. 647). 

depinde de convenţiunea părților, de des. tinaţia naturală a lucrului dat în comodat, de scopul 'pe care şi l-au propus ărțile contractante. (Dalloz, Rep., Prât, No. ai; Huc, XI, No. 157; Baudry et Wahl, Pret, No, 648; Alexandresco, IX, p. 653), 
5. Comodatarul va plăti daune-interese de se cuvin, în cazul când nu se foloseşte de lucrul dat în comodat ntru uzul cuvenit sau dacă îl vinde, alloz, Rep, Prât, No. 72; Huc, XI, No. 158, 159; Baudry et Wahl, Prât, No. 648; Guillouard, Prâi, No. 32; Alexandresco, IX, p. 654). 
6. In cazul când comodatarul se serve- şte de lucrul dat în comodat la altă tre buință decât cea determinată, comodantul va putea cere _rezilicrea contractului, (Huc, XI, No. 159; Bufnoir, Propriât€ et contrat, p. 458; Baudry et Wahl, Prât, No, 648, 680; Guillouard, Prât, No. 32; Alexandresco, ră p. 654; Contra: Laurent, XXVI, No. 467). 

se serveşte de lucru lao 
indelungat decât se cuvine, 

prin caz 
Fr. 1881). 

Ş prunteur emploie la chose ă un autre usage, long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivee, 

2, Pierderea lucrului dat în comodat prin singurul efect a] uzului normal al lucrului, fără greșeală din partea comoda- tarului, este considerată ca un caz fortuit. (Pont, 1, No. 68 Aubry et Rau, ed. 4a, V, $_592. p. 595. 596; Laurent, XXVI, No. 472; Baudry et Wahl, Pret, No. 638; Gu. iouard, Pret, No. 55; Alexandresco, LX. p. , , 
3, „Astfel ar fi de exemplu, furtul lu- crului dat în comodat în timpul când co- modatarul se foloseşte în mod normal de 

, Comodatarul va trebui să dove- dească existența cazului fortuit. (Dalloz, Râp.. Pret. No. 78, 79; Suppl., Prât, No. 15; Huc, XI, *No. 159; Baudry et Wahl, Prât, No. 635: Guillouard, Pret, No. 54; Alexandreșco, IX, p. 648). 

— 229 

2 P
a
r
a
m
o
r
e
 
e
z
 

ca 
en
 

p
m
 
e



Codul civil 

5, Incendiul nu constitue prin el însuşi 
un caz fortuit a cărui dovadă să libereze 
pe comodatar, ci el trebueşte să probeze 
cauza fortuită a. incendiului. (Laurent, 
XĂVI, No. 422; Huc, XI, No. 159; Baudry 
ei Wahl, Prât, No. 636; Guillouard, Prât, 
No. 34; Alexandresco, LX, p. 648). 

6, La expirarea termenului pentru care 

a fost împrumutat lucrul, comodatarul 

este de drept în întârziere de a restitui 

lucrul. (Laurent, XXVI, No. 469; Baudry 

et Wahl, Prât, No. 645; Guillouard, Prât, 

No. 34; Alexandresco, LX, p. 652). 
7, “Dacă comodatarul se serveşte dg 

lucru la altă trebuinţă sau peste termenul 

fixat, el rămâne răspunzător de cazurile 

fortuite şi va plăti şi daune-interese de se 

cuvin. (Dalloz, Rep., Pret, No. 82, 8; 

Suppl., Prât, No. 14; Alexandresco, IX, 

p. 652). 
8, În acest caz însă, după părerea do- 

DESPRE COMODAT Art, 1566—1567 

minantă, dacă lucrul ar fi pierit şi la co- 
modani, pierderea îl priveşte pe acesta. 

(Duranton, XVII, No. 520; Duvergier, VI, 

No. 62 urm.; Troplong, Prât, No. 101; De- 

mante et Colmet, de Santerre, VIII, No. 

84 bis, II, III; Dalloz, Râp., Prât, No. 
83; Suppl., Prât, No. 14; Laurent, XXXVI, 

No. 470; Huc, XI, No. 158; Baudry et 

Wahl, Prât, No. 644; Guillouard, Prât, No. 

30; Ălexandresco, LX, p. 652, 653; Con- 
tra: Pont, IL, No. 73; Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 39, nota 2, p. 596). 

9, Comodatarul este răspunzător când 

forța majoră a avut loc din lipsa sa de 

îngrijire. (Dalloz, Rep., Prât, No. 75, 76). 

10. Comodantul răspunde de acciden- 

tele de forță majoră care au cauzat pier- 

derea lucrului dat în comodat, când el şi-a 

luat această obligaţiune. (Pont, I, No. %; 
Baudry et Wabl, Prât, No. 639). 

Art. 1566. — Dacă lucrul împrumutat piere prin un caz  for- 

tuit dela care comodatarul l-ar îi putut sustrage, subrogându-i un 

lucru al său!) dacă el neputând scăpa”), unul din două lucruri, 

a preterit 
lalt. (Civ. 1082, 1083, 1156; Civ. 

Text. fr. Art. 1982. — Si la chose 
prunteur aurait pu la garantir en emplo 

vant conserver que Pune des deux, îl a 
perte de lautre. 

Doctrină. 

1, Obligaţiunile prevăzute de art. 1882 
c, civ. fr. (1566 c. civ. rom.) decurg din 
principiul că comodatarul trebueşte să în- 
grijească la conservarea lucrului dat în 
comodat mai mult ca la lucrul său. (Dal- 
loz, Rep., Prât, No. 85; Alexandresco, IX, 
-p. 650). 

2, Comodatarul nu răspunde de cazul 
fortuit dacă la încheierea contractului a 
prevenit pe comodant că ia lucrul cu îm- 
prumui pentru a nu întrebuința lucrul său 
sau dacă a întrebuințat lucrul său şi lu- 
crul împrumutat în mod alternativ. (De- 
mante et Colmei de Santerre, VIII, No. 82 
bis, IL; Dalloz, Râp., Suppl., Prât, No. 
15; Baudry et Wahi, Pret, No. 690; Gu- 
illouard, Pret, No. 371; Alexandresco, LX 

p. 650). 
3, Pentru ca comodatarul să fie răspun- 

zător, trebueşte ca el să fi prevăzut peri- 
colul şi să îi sustras dela acest pericol lu- 
crul său, punând în loc lucrul luat în co- 
modat. (Dalloz, R&p., Prât, No. 85; Bau- 

Art. 1567. — Dacă lucrul s 
atunci, pentru pierderea lui, .căşu 

. 

  

1, 2, 3) Credem că din eroare de copist fraza 

trebuit să fie astfel: „sau dacă el neputând scăpa decăt 
-textul francez și în acel italian corespunzător. 

*) pe al său, atunci este răspunzător de pierderea celui- 
Fr. 1882; Civ. Ital. 1810). 

prâtâe perit par cas fortuit dont l'em- 
yant la sienne propre, ou si, ne pou- 

“prâfere la sienne, il est tenu de la 

dry et Wabhl, Prât, No. 64; Guiltouard, 

Prât, No. 39). 
4, Dispoziţiile art. 1882 e, civ. fr. (1566 

c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea indi- 

ferent de valoarea ce o are lucrul luat în 
comodat şi cel al comodatarului. (Pont, I, 

No. 95; Dalloz, RER, Prât, No. 86; Suppl.. 

Prât, No. 15; Huc, XI, No. 160; Baudry et 

Wabl, Prât, No. 643; Guillouard, Prât, No. 

59; Alexandresco, IX, p. 650; Comp. Con- 

tra: - Duvergier, VI, No. 68; Laurent, 

XXVI, No. 474). 
5, Dacă comedatarul este în imposibi- 

litate de a salva lucrul luat în comodat, în 
graba accidentului salvând la întâmplare 
lucrurile sale, el nu poate îi răspunzător. 
(Pont, |, No. 9%; Dalloz, Rep., Prât, No. 

87; Baudry et Wabhl, Prât, No. 642; Gu- 

illouard, Pret, No. 59; Alexandresco, IX, 

p. 651). - ăi 

6. Dispoziţiile art. 1882 e. civ. în. (1566 

e. Civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţiunea în 

cazul când contractul de comodat a fost 

încheiat în interesul ambelor părţi. (Dal- 

loz, Râp., Prâi, No. 88). 

a prețuit când s'a împrumutat, 
nată chiar prin caz fortuit, rămâne 

sa alcătuit astfel cum figurează în acest articol; ea ar fi 
unul din două lucruri, & preferit pe at său“, cum e în 
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Art. 1568—1569 DESPRE COMODAT Codul civi] 

răspunzător comodatarul, întru cât nu S'a stipulat contrariul. (Civ. 
969, 1083, 1245, 1509, 1562; Civ. Fr. 1883). 

Tezi. fr. Art. 1883. — Si la chose a &t€ estimâe en la 
par cas fortuit, est pour lemprunteur, sul qui arrive meme 

contraire. 

Doctrină, 

1, Preţuirea lucrului dat în comodat nu 
transmite proprietatea lucrului către CO- 

i comodantului. 
(Demante et Colmet de Santerre, VII, No. 

es pe- 
Dalloz, Rep., Prât, 

uc, XI, 

modatar, ci rămâne tot 

85 bis; Pont, Commentaire-traite 
tits contrats, I, No. 97; 
No. 92: Laurent, XXVI No. 475; 
No. 161; Guillouard, Prât, No. 453). 

2, În caz de preţuire, comodatarul nu 
ar putea ca la finele contractului să rejie 
lucrul plățind costul preţuirii, deoarece 
obligația de restituire nu a devenit alter- 
nativă. (Demanie et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 85 bis; Pont, [, No. 97; Dalloz, 
Rep. Prât, No. 9; Huc, XI, No. 163; Gu- 
illouard, Pret, No. 45), , 

3, Rațiunea dispozițiilor art. 1885 c. civ. 

prâtant, la perte 
n'y a convention 

fr. (1567 ce. civ. rom.) este că comodaniul este prezumat că a luat precauțiunea pre. țuirii pentru a fi garantat de restituirea lucrului și a preţului. (Dalloz, Rep.. Prit, No. 90; Suppl., Pret, No. 16; Paureai XĂVI, No. 45: Baudry et Wabhl, Prât, No. 659; Guillouard, Prât, No. 42; Planiol, II, No. 2056; Alexandresc», IX, p. 64, 649). 4, Comodatarul nu va răspunde de ca. zurile fortuite când va prevede în contract că nu-şi ia această răspundere cu toate că sa făcut prețuirea lucrului dat în COmo- dat. (Dalloz, Rep,. Pret, No. 90; Huc, XI, 
No. 161). 

5. In acest caz, prejuirea va avea de 
scop a servi ca bază la calcularea daune- lor-interese dacă lucrul ar pieri din culpa comodatarului. (Dalloz, Rep. Prâ, No. 91: Alexandresco, IX, p. 648, 6W), 

Art. 1568. — Dacă lucrul se deteriorează cu ocaziunea între- buințării pentru care s'a dat cu 
acesta nu partea comodatarului, 

1102; Civ. Fr. 1884). 

Tezt. fr. Art. 1834. — Si 
pour lequel elle a €t emprunte, 
il n'est pas tenu de la dâtrioration. 

Doctrină, 

1, Pentru ca dispoziţiile ari, 1884 c. civ. fr. (1568 ce civ, rom.) să-şi găsească apli- cațiunea, trebuește ca întrebuințarea fă- cută de comodatar să fie pentru uzul de- terminat prin convenţie sau prin : natura 

Art. 1569. — Comodatarul 
lucrului 
Civ. Fr. 1886), 

Text. fr. Art. 1836. — Si, pour 

Doctrină, 

'om0 ste obligat să-l hrănească şi să-l-pue Ja adăpost. (Demante et Col- met de Santerre, VIII, No. s7 bis; Pont, îi . 
1) Cuvântul „repete“ însemnează 

  

la chose se detâriore par le 
et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, 

user quelque d&pense, il ne peut pas la râpâter. 

împrumutare, şi fără culpă din 
e răspunzător. (Civ. 998 urm, 

seul effet de l'usage 

lucrului. (Dalloz, Rep., Pret, No. 95). __2., De asemenea, irebueşte ca întrebu- ințarea să fie normală, cum ar face-o un bun proprietar cu lucrul său, propriu. (Dalloz, R&p., Pret, No. 95; Guillouard, 
Prât, No. 35) 

Ă făcând spese necesare la uzul imprumutat, nu poate să le repete !). (Civ. 1561, 1574; 

de la chose, l'emprunteur a fait 

Commentaire-traite des petits contrats, |, No. 69; Dalloz, Rep., Prât, No. 155; Bau- dry et Wahl, Prât, "No. 667; Guillouard, Eat No. 45; Alexandresco, TX, p. 659, 

2 De iprenea, comodatarul, unei case este obligat să facă reparaţiile locative, (Pont, I, No. 69). 

„a Cere înapoi“, „a cere îndărăt“. 
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Codul civil DESPRE COMODAT Art, 1570-1572 

Art. 1570. — Comodatarul nu!) poate. să reţină lucrul sub 
cuvânt de compensaţiune pentru creanţa ce are asupra comodantului. 
(Civ. 1145, 1147, 1574, 1619, 1730; Civ. Fr. 1885). 

Teat. fr. Art. 1885. — L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par 
compensation de ce que le prâteur lui doit. Ă 

Bibliografie (continuare). 

RAICEA IL. Dem, Notă sub Judec. ocol rural Bârca-Dolj, 254/1925, Jur. Gen. 1925, No. 1721, 

Doctrină, 

1. Cuvântul: „nu“ lipseşte din unele 
ediţii ale codului, însă el figurează în ma- 
nuscrisul original al codului civil. (Alexan- 
dresco,, LX p. 661, text şi nota 4, 662), 

2. În cazul când lucrul dat în comodat 
a pierit sau sa deteriorat din culpa co- 
modatarului, care este la rândul său credi- 
tor 'al unei: sume exigibile contra como- 
dantului, compensaţia se va putea produce 
între aceste două creanţe. (Poni, I, No. 
99; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 85 bis, III; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
5 592, text şi nota 6, p. 597; Dalloz, Râp, 
Pret, No. 121; Suppl., Pret, No. 22: Bau- 
dry et Wabhl, Prâ, No. 670; Guillouard, 
Pret, No. 55; Alexandresco, LX, p. 662). 

Jurispradenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 
1. Conform art. 1570 codul civil, como- 

 datarul nu poate reţine lucrul dat în co- 
modat sub cuvânt de compensație; pentru 
vreo creanță ce ar avea contra comodan- 
tului. - : 

In adevăr, comodatul având de obiect 
un „corp cert“, un lucru nefungibil, com- 
pensaţia devine imposibilă, deoarece art. 
1145 codul civ. statuiază că compensaţia 
nu operează decât între două datorii care 
deopotrivă au de obiect o sumă de bani 
sau o cantitate de lucruri fungibile de 
aceeaşi speţă. Esenţa comodatului fiind 
restituţia aceluiaşi lucru care a fost dat 
ca atare; restituirea unui lucru de aceeaşi 
natură, ar exclude existența contractului 
de comodat însuși și ar da naştere unui 
„mutuum“. Nefiind deci lucru fungibil, 
compensațjia nu poate avea loc. (Judec. 
ocol Bârca-Dolj 254 din 24 Iulie 1925, 
Jur. Gen. 1925, No. 1721). 

Art. 1571. — Dacă mai multe persoane au luat împreună 
cu împrumut tot acelaș lucru, ele sunt solidar obligate către - 
comodant. (Civ. 1003, 1039, 1041, 1044, 1061, 1062, 1065, 1543; 
Civ. Er. 1887). - 

Tezi. fr. Art. 1887. — Si plusieurs ont conjointement emprunt6 la meme 
chose, ils en sont solidairement responsables envers le prâteur. 

Doctrină, 

„1. Obligaţia prevăzută de art. 1887 c. 
civ. în. (4571 e. civ. rom.), este considerată 
ca o obligaţie solidară propriu zisă, o 
obligaţie solidară legală, sar nu ca o obli- 
gație in solidum. (Dalloz, R€p., Obliga- 
tions; No. 1468). . 

2, În cazul când lucrul. a fost dat în 

comodat unei singure persoane care a în- 
cetat din vieaţă lăsând mai mulţi moşte- 
nitori, nu există solidaritate. între aceşti 
moştenitori. (Pont.  Commentaire-traite 
des petits contrats, I, No. 106; Dalloz, 
Rep., Pret; No. 98; Baudry et Wabhl, Pret, 
No. 662: Guillouard, Prât, No. 44; Alexan- 
dresco, IX, p. 658). 

CAPITOLUL Il. 

Despre obligaţiunile comodantului. 

Art, 1512. — Comodantul nu poate să ia îndărăt lucrul îm- 
prumutat, înainte de trecerea termenului cuvenit 7), sau, în lipsă 

1) In colecţiile de legi: Boerescu şi Gheţu, acest „nu“ lipsește schimbând sensul art, 1570. El există însă 
atât în textul publicat în 2 nitorul Oficial“, cât şi în ediţia oficială, precum şi în colecția Şerbescul; de altfel 
textul art. 1885 francez după care e luat, cupri ă iculă: „! i prinde această particulă: „L'emprunteur ne peut pas retenir la 
chose par compensation de ce que le preteur lui doit“. P P 

2) Din eroare se zice „cuvenit“ în loc de „convenitt după cum este și în textul francez. 

45003, — Codul Civil adnotat. — IX. — 15 — 995 —



Art, 1572 DESPRE COMODAT Codul civi] 

de convenţiune, înainte de a îi servit la trebuința pentru care 
sa dat cu împrumut. (Civ. 969, 1022 urm, 
com. 713, 714; Civ. Fr. 1888). 

1573, 1581, 1584; C, 

Text. fr. Art. 1838. — Le preteur ne peut retirer la chose prât6e qu'aprâs le terme convenu, ou, ă dâfaut de convention, qu'aprăs qu'elle a servi î l'usage pour lequel elle a 6t6 emprunt&e. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Caz fortuit 5. Locaţiune 2. _ Comodat 1 urm. Moştenitori 2, 9, 15, Deosebire 2. Poprire 13. | 
Domiciliu 11, Prelungirea termenului 6. Evicţiune 3. Prescripţie 15, 16. Folosinţă 1. Proprietate 12, 14. Forţă majoră 3. Rea credinţă 3. 
Furt 14. Responsabilitate 2, 3, 14. Impedecare 1. Restituire 4, 5, 7, 9—14, Incunoștiinţare 14, Termen 4-8, 
întârziere 5. Terţi 12, 
Loc 10, 11, Tulburare 1—3, 

Doctrină, 

1. Comodantul are obligaţia negativă 
de a nu turbura nici împiedeca pe como- 
datar în folosinţa lucrului împrumutai, pe 
tot timpul convenit. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 90; Dalloz, Pret, 
No. 151; Suppl., Prât, No. 25; Baudry et Wahl, Prât, No. 665; Guillouard, Prât, No. 
55; Alexandresco, IX, p. 654, 658). 

2. Spre deosebire de locaţiune, como- 
antul şi moștenitorii săi nu sunt 'răspun- zători de turburarea comodatarului în olo- 

sința sa, adusă de terţi. (Dalloz, Rp. Prâ&t, No. 104, 1%; Baudry et Wabl, Pr&t, 
No. 663). 

3, Dacă însă comodaniul a fost de rea 
credinţă, cum ar fi de exemplu când el pu- 
tea prevedea evicţiunea la încheierea con- 
tractului, el va fi răspunzător de turbu- rarea adusă de terți. (Dalloz, Re&p., Prât, 
No. 152). 

4. Comodatarul este obligat, în princi- Piu, să restitue lucrul împrumutat la ter- menul convenit. (Dalloz, R€p., Prât, No. 111; Suppl., Prât, No. 17; Alexandresco, IX, p. 654). | 
„9. La ziua convenită comodatarul este de drept în întârziere să predea lucrul aşa încât din această zi el este răspunză- tor de cazurile fortuite. (Dalloz, Rep., Prâ&t, 
110, 111). 

6. În cazul când la termenul convenit comodatarul nu s'a folosit încă de lucru, el nu poate cere prelungirea termenului: nici chiar pentru putin timp. (Troplong, Prât, No. 148, 149; Dalloz, Rep., Prât, No. 191, 102; Laurent, XXVI, No. 477; Alexan- dresco, IX, p. 656: Comp., Contra: “Pont, Commentaire-traită des petits contrats, I, No. 114). - 
7. În cazul când comodatarul a termi- nat să se folosească de lucru înainte de expirarea termenului convenit, el trebue să restitue lucrul împrumutat, deoarece obligația comodantului este fără cauză. 

(Dalloz. Rep., Prât, No. 105; Baudry -et Wahl, Pret, No. 652; Guillouard, Prât, No, 
46; Alexandresco, IX, p. 655). 

. În cazul când lucrul împrumutat este 
de o folosinţă permanentă şi nu s'a fixat 
niciun termen pentru restituire, tribunalele 
vor aprecia termenul contractului, (Pont, 
I. No. 114; Laurent, XXVI, No. 478; Bau- dry et Wabhl, Prât, No. 654; Alexandresco, 
IĂ, p. 655). 

9. Lucrul dat în comodat va trebui re- stituit comodantului sau acelui ce-l repre- zintă. (Pont, [, No. 83; Dalloz, Rep., Prâ, No, 112; Baudry et Wahl, Prât, No. 659: Guillouard, Prâi, No. 50; Alexandresco, IX, p. 657). 
10. Comodatarul va trebui să restitue lucrul împrumutat în locul convenit, dacă sa fixat astfel prin convenţie. (Dalloz, i Pret, No. 114; Alexandresco, IX, p. 

11. In cazul când nu Sa fixat un loc pentru restituire, predarea lucrului împru- mutat se va face la domiciliul comodantului sau: dacă comodatul nu s'a făcut la acest domiciliu, atunci predarea se va face la. locul unde se găsea lucrul în momentul comodatului. (Troplong, Pret, No. 10%; Pont, I, No. 84; Dalloz, Rep., Prât, No. 114; Suppl., Prât, No. 20; Baudry et Wahl, Pret, No. 660; Guillouard, Pret, No. 50; Alexandresco, IX, p. 657). 
12. Comodatarul nu se poate dispensa | de restituirea lucrului împrumutat sub cuvânt că comodantul nu este proprieta- rul lui, cât'timp acest lucru nu este re- clamat de un terţ. (Dalloz, Reâp., Prât, No. 125; Baudry et Wabhl, Prât No. 621, 659; Guillouard, Pret, No. 17, 50). 
3. În cazul când lucrul împrumutat a fost poprit în mâinile comodatarului, el nu poate restitui lucru] comodantului până ce nu se va ridica poprirea. (Dalloz, Rep., Prât, No, 123). 

14. În cazul când comodatarul desco- peră că lucrul este furaţ, el este obligat să înşiiinţeze pe adevăratul proprietar ca să reclame într'un anumit termen iar dacă acesta nu face reclamaţia, comodatarul nu poate fi făcut răspunzător dacă a re- stituit lucrul la termenul convenit. Dacă comodatarul nu face înştiinţare, este răs- punzător către adevăratul proprietar. (Dalloz, Re&p., Pret, No. 41, 124; Baudry et Wabl, Prâ, No. 621, 659; Guillouard, erat No. 17, 50; Alexandresco, IX, p. 645, 

15. Comodatarul sau moşteniiorii săi 
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Codul civil 

nu pot prescrie lucrul dai în comodat. 

(Dalloz. Rep., Prât, No. 125; Baudry et 

Wahl, Prât, No. 661; Alexandresco, LX, 

p. 657). 
16. Dacă însă lucrul împrumutat nu se 

DESPRE . COMODAT Art, 1573-1574 

mai află în mâinile comodatarului sau a 

pierit prin culpa sa, acţiunea comodan- 

tului se prescrie prin trecere de treizeci 

ani. (Dalloz, Rep. Pret, No. 125; Comp.: 
Alexandresco, LĂ, p. 657). 

Art. 1573. — Dacă însă în curgerea termenului sau mai înainte 

de a se fi îndestulat trebuința comodatarului, comodantul însuși 

ar cădea în o trebuință mare și neprevăzută de acel lucru, jude- 

cătorul poate, după împrejurări, să oblige pe comodatar la 

restituțiune. (Civ. 969, 1023, 1572; Civ. Fr. 1889). 

Tezi. fr. -Art. 1889. — Neanmoins, si, pendant ce dâlai, ou avant que le 

besoin de l'emprunteur ait cessâ, il survient au preteur un besoin pressant et 

imprevu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprun- 

teur ă la lui rendre. 

Doctrină 

1. Pentru ca dispoziţiunile art. 1889 c. 
civ. fr. (1575 c. civ. rom.) să-şi găsească 
aplicaţiunea,. trebueşie ca comodantul să 
se afle 'într'o trebuință grabnică şi nepre- 
văzută de lucrul împrumutat. (Pont, Com- 
mentaire-trait€ des petiis contrats, LI, No. 
118: Dalloz, Râp., Prât, No. 107; Laurent, 
XXVI, No. 479; Guillouard, Prât, No. 48). 

2, 'Trebuinţa comodantului nu ar îi 
grabnică dacă ar putea întrebuința un 
alt lucru de aceeaşi specie cu lucrul dat 
în comodat. (Dalloz: Rep., Prât, No. 107). 

3. In cazul când restituirea ar cauza o 
mare pagubă pentru comodatar, acesta 

poate fi autorizat să procure cu cheltuiala 
sa comodantului un lucru similar cu cel 
împrumutat până când va restitui lucrul. 
(Dalloz, Rep., Prât, No. 107). 

4. In cazul prevăzut de art. 1889 c. civ. 
fr. (4575 c. civ. rom.), tribunalul nu este 
obligat să ordone restituirea lucrului îm- 
prumuiat, ci legea îi dă o putere suve- 
rană de apreciere. (Pont, I, No. 118; Lau- 
rent, XXVI, No. 479; Baudry et Wabl, 
Prât, No. 656; Alexandresco, LX, p. 656). 

5. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă nevoia comodantului este se- 
rioasă. (Baudry et Wahl, Prât, No. 656; 
Guillouard, Prât, No. 48; Alexandresco, 
IX, p. 656). 

Art. 1574. — Dacă în curgerea termenului, împrumutatul a 
fost silit, pentru păstrarea lucrului, să facă oarecari spese extra- 

ordinare, necesare și aşa de urgente încât să nu îi putut preveni 

pe comodant, acesta va fi dator a i le înapoia. (Civ. 1569, 1618, 

1730; Civ. Fr. 1890). 
Text. fr. Art. 1890. — Si, pendant la duree du prât, l'emprunteur a 6t6 

oblige, pour la conservation de la chose, 
saire et tellement urgente qu'il n'ait 
sera tenu de la lui rembourser. 

Doctrină, 

1. Cheltuelile de care se ocupă art. 1890 
c. civ. fr. (1574 c. civ. rom), sunt acele 
necesare pentru conservarea lucrului îm- 
prumutat şi care cad în sarcina comodan- 
tului, care este proprietarul lucrului. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 595, p. 5%; 
Dalloz, Rep., Pret, No. 134, 155; Alexan- 
dresco, LX, p. 658, 659). 

2. Comodantul nu are dreptul să delase 
lucrul împrumutat peniru a se descărca 
de obligația de a plăti cheltuielile de con- 

servare comodatarului. (Iroplong, Pret, 

No. 162; Pont, IL. No. 123; Dalloz, Rep, 

ă quelque dâpense extraordinaire, nâces- 
pas pu en prâvenir la prâteur, celui-ci 

Prât, No. 119, 136; Suppl., Prât, No. 35; 
Baudry et Wabl, Prât, No. 668; Guillouard, 
Pret, No. 57; Alexandresco, LX, p. 660). 
“3. Comodatarul nu are dreptul, după o 

părere, să ceară dela comodant să-i resti- 
tue cheltuielile utile ce le-ar fi făcut, de- 
oarece nu este obligat a le face. (Gu-.. 
illouarăd, Prât, No. 56).. 

4. După a doua părere, în acest caz, 
comodatarul va avea dreptul la plus-va- 
lută. (Baudry et Wahl, Pret, No. 666; A- 
lexandresco, LX, p. 659). 

5. După a treia părere, dacă voieşte să 
facă o cheltuială utilă, comodatarul va 
trebui să înştiinţeze despre aceasta pe 
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Art, 1575-1576 

comodant, Dacă nu-l înştiinţează, el va 
putea acţiona pe comodant ca un gestio- 
nar de afaceri. (Pont: I, No. 122). 

6. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă cheltuielile făcute de comoda- 
tar sunt pentru întrebuinţarea lucrului sau 
extraordinare. (Dalloz, Rep., Prât, No. 134; 
Laurent, XXVI, No. 492). 

7. Comodatarul are dreptul de reten- 
țiune până la restiţuirea cheltuielilor de 
conservare. (Duvergier, VI, No. 91; Tro- 
plong, Prât, No. 128; Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 85 bis, IV; Aubry 

DESPRE ÎMPRUMUT Codul civil 

et Rau, ed. 4-a, LV, $ 592, text şi nota 4, 
p. 596; Dalloz, Râp., Prâr, No. 118; Suppl, 
Prât, No. 21; Huc, XI, No. 165; Baudry 
et Wabhl, Prât, No. 669; Guillouard, Prât, 
No. 52; Planiol, IL, No. 2059, 2521; Contra: 
Pont, î, No. 101 urm.; Laurent, XXVI, No. 
480; Alexandresco, 1X, p. 661). 

8. Comodatarul are privilegiul cheltue- 
lilor făcute peniru conservarea lucrului. 
(Pont, IL, No. 104; Laurent, XXVI, No. 480; 
Huc, XI, No. 165; Baudry et Wahl, Prât, 
No. 669; Guillouard, Prât, No. 61; Alexan- 
dresco, IX, p. 660, 661). 

Art. 15%5. — Dacă lucrul împrumutat are așa defect, încât 
să poată daună pe acel ce se servește de dânsul, comodantul 
rămâne răspunzător de daune dacă, cunoscând acele defecte, nu 
a prevestit pe comodatar. (Civ. 998, 1352 urm., 1388 urm., 1580; 
Civ. Fr. 1891). 

Tezt. fr. Art. 1891. — Lorsque la chose prâtâe a des dâfauts tels, qu'elle 
puisse causer du prejudice ă celui qui s'en sert, le prâteur est responsable, sil 
connaissait les dâfauts et n'en a pas averti l'emprunteur. 

Doctrină, 

1. Comodantul, spre deosebire de vân- 
zător şi de locator, nu răspunde pentru 

"viciile ascunse ale lucrului pe care nu 
le cunoşiea. (Dalioz,. Râp., Prât, No. 128: 
Vices redhibitoires, No. 45; Comp.: A- 
lexandresco, IX, p. 662). - 

2, Comodantul nu are nicio răspundere 
dacă a prevenit pe comodatar de viciile lu- 
crului împrumutat. (Dalloz, Rep., Prât, 
No. 130). | 

3. Comodantul nu este răspunzător 
când viciile lucrului împrumutat sunt cu- 
noscute de comodatar sau ele sunt apa- 
rente şi puteau fi cunoscute de el dacă 
inspecta lucrul. (Lroplong, Prât, No. 168; 
Pont, I, No. 150; Dalloz, Rep. Prât, No. 150; 
Suppl., Prâ&t, No. 24; Laurent, XXVI, No. 
485: Huc, XI, No. 165; Baudry et Wahl, 

Pret, No. 673; Guillouard, Prât, No. 59; 
Alexandresco, IX, p. 665). 

4. În cazul când comodantul, cunoscând 
viciile ascunse ale lucrului nu înştiinţează 
pe comodatar, comite un dol sau o gre- 
şeală gravă asimilată cu dolul. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a; IV, $ 395, p. 598; Dalloz, 
Rep. Prât, No. 128; Alexandresco, LX, p. 

2). 

5. Dacă  comodantul împrumută cu 
ştiinţă lucrul altuia, el poate fi condamnat 
la despăgubiri către comodatar, când i 
se reclamă lucrul de adevăratul proprie- 
tar şi trebue să-l restitue pe neaşteptate, 
încercând un prejudiciu. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, 8 39, text şi nota 4, p. 59%; 
Huc, XI, No. 165; Guillouard, Prât, No. 
60; Baudry et Wabhl, Prât, No, 675; A- 
Jexandresco, LX, p. 663). 

TITLUL XI. 

Despre împrumut, 

CAPITOLUL |, - 

Despre, natura împrumutului. 

Art. 1516. — Imprumutul este un contract prin care una din 
„părți dă celeilalte oarecare cătime de lucruri, cu îndatorire pentru 
dânsa dea restitui tot atâtea lucruri de aceeaş specie şi calitate. 
(Civ. 526, 1103 urm., 1145 $ 1, 1509, 1584 urm.; C. com. 601 urm.; Legea Timbr. 33 $ 2, 39 $ 30; Civ. Fr. 1892; Civ. Ital, 1819). 

Teai. fr. Art. 1892. — , . Pune des paxties livre ă I 
Le pret de consommation est un contrat par lequel 

autre une certaine quantit€ de choses qui se con- 
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Codul civil DESPRE ÎMPRUMUT Art. 1576 

somment par usage, ă la charge, par cette dernitre de. lui en rendre autant 

de mâme espăce et qualitâ. 
Teat Ital. Art. 1819. — IL mutuo o prestito di eonsumazione a un con- 

tratto, per cui una delle parti consegna allaltra una data quantita, di cose, 
colVobligo nellultima, di restituire altrettanto dela medesima specie e qualită 

di cose. 

Bibliografie (continuare). . 

Docan P. GeoRâg, Notă sub Trib. Oradea-Mare, 3725 din 31 Oct, 1924, Pand. Rom. 1925, | 
II, 210. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Act sub semnăture pri- 
vată 24 

.. Amanet 4. 
Anulare 19. 

Bun şi aprobat 24. 
Capacitate 16, 17, 19—22, 
Cauză ilicită 23, 
Comodat 5, 8. 
Condiţiune ilicită 23. 
Consimţimânt 45. 
Consumare 7—9. 

Contract unilateral: 1,'4, 
24, 

i Daune-interese 13. 
Dobândă 6, 14. 
Dol 22. 
Dovadă 25. 
Dublu exemplar 24. 
Im bogăţire 22. 
Imprumut 1 urm, 
Imprumut cu dobândă 6. 
Nulitate 19, 21, 22. 
Obiect licit 23, 

Contract gratuit 5, 6. Probă 25, 
Contract sinalagmatic im- | Profit 22. 

perfect 2. Promisiune 1141—14. 
Contract sinalagmatic per- | Proprietate 18. 

fect 3. Tradiţie 10, 11. 

Doctrină, 

]. Imprumutul, mutuum, — zis împru- 
mutul de consumaţie în dreptul francez — 
este un contract unilateral deoarece nu- 
mai împrumutatul contractează obligaţia 
de restituire, iar împrumutătorul nu con- 
tractează nicio obligaţie către împrumu- 
tat. (Pont, Commentaire-traite des petits 
contrats, Î, No. 144; Dalloz, Rep., Prât, 
No. 171; Suppl., Prets, No. 26, 35; Laurent, 
XXXVI, No. 485; Baudry et Wabl, Prât, No. 
756, 738; Guillouard, Pret, No. 72; Alexan- 
dresco, LX, p. 668, 669). . | 

2. După altă părere, împrumutul este 
un contract sinalagmatie imperfect, de- 
oarece împrumutătorul este obligat să lase 
împrumuiatului lucrurile împrumutate pâ- 
nă la expirarea termenului. (Duvergier, VI, 
No. 191; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV; $ 594, 
nota 1, p. 598). . 

3. După a treia părere, împrumutul este 
un contraci sinalagmatic perfect. (Larom- 
biere, Obligations, Art. 1102—1106, No. 2). 

4. Imprumutul nu. devine un contract 
sinalagmatic chiar dacă pentru garantarea 
lui sa dat un amanet pe care împrumu- 
tătorul este obligat să-l restitue la plata 
sumei împrumutate. (Baudry et Wabhl, 
Prât, No. 757; Guillouard, Nantissement, 
No. 24). 

5, Contractul de împrumut, ca şi co- 
modatul, este un contract de binefacere; 
pratuit. (Pont, î, No. 146; Dalloz, Râp. 
Prât, No. 172; Laurent, XXVI, No. 480; 
Baudry et Wabhl, Prât, No. 714; Guillouard, 
Prât, No. 75; Alexandresco, LX, p. 669). 

6. Gratuitatea împrumutului nu este de 

esenţa lui şi împrumutătorul poate avea 
avantaje la încheierea acestui contract, . 
care se transformă în acest caz în împru- 
mut cu dobândă. (Pont, I, No. 146; Lau- 
rent, XXĂVI, No. 489; Baudry et Wabl, 
Prât, No. 741; Guillouard, Prât, No. 73; 
Alexandresco, LX, p. 669). - 

7. Pentru ca să existe împrumut, tre- 
bueşte ca lucrurile să fie împrumutate 
pentru a fi consumate. (Dalloz, Râp., Prâ, 
-No. 140; Alexandresco, LX, p. 670). 

8. In cazul contrar nu ar exista împru- 
„mut, ci comodat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 394, text şi nota 2, p. 599; Dalloz, 
Rep. Prât, No. 140; Alexandresco, IX, 
p. 670). | : 

9. Lucrurile se pot consuma natural, 
civil sau prin schimbare de formă. (Dal- 
oz, Reâp., Prât, 175; Alexandresco, IX, p. 
670). 

10. Contractul de împrumut se for- 
mează numai prin tradițiunea lucrului 
care îi face obiectul. (Pont, I, No. 1%; 
Dalloz, Râp., Prât, No. 141; Suppl., Prât, 
No. 27; Laurent, XXVI, No. 486; Huc, XI, 
No. 168; Baudry et Wahl, Prât, No. 700; 
Guillouard, Prât, No. 67, 68, 69; Alexan- 
dresco, LX, p. 670, 671). | 

11. Promisiunea de împrumut nu con-, 
stitue un împrumut propriu zis care se 
formează numai prin tradiţia lucrului. 
(nt I, No. 157; Dalloz, Râp.. Prât, No: 
141). Ia 

12. Simpla promisiune de împrumut 
accepiată este obligatorie. (Huc, XI, No. 
168; Baudry et Wabl, Prât, No; 701; Gu- 
illouard, Prât, No. 68), . 

13. In acest caz dacă împrumutătorul 
nu-şi execută obligaţia poate fi condam- 
nat la plata de daune-interese. (Dalloz, 
heâp., Prât, No. 149). 

14. După altă părere, în acest caz îm-' 
prumutătorul va fi condamnat numai la 
plaia de dobânzi legale. (Bauary et Wahl, 
Prât, No. 703, 741; Comp.: Alexandresco, 
IX, p. -677). 

15. Pentru -existenţa contractului de 
împrumut trebueşte consimţimântul am- 
belor părţi. (Dalloz, Rep., Prât, No. 16; 
Alexandresco, IX. p. 674). 

16. Pentru contractul de împrumut se 
cere capacitatea de a contracta şi a în- 
străina. (Dalloz, Râp., Prât, No. 177; A- 
lexandreso, ÎX, p. 674). 
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Art, 1577 

17. Imprumutătorul trebueşte să aibă 
capacitatea de a înstrăina. (Pont, I, No. 
159: Dalloz, Râp., Prât, No. 177; Laurent, 
XĂVI, No. 492; Huc, XI, No. 170; Baudry 
et Wabhl, Prât, No. 715; Guillouard, Pret, 
No. 77; Planiol,' II, No. 2064; Alexan- 
dresco, IX, 'p. 675, 674). SI 

18. Imprumutătorul trebueşte să fie 
proprietarul lucrului care face obiectul îm- 
prumutului. (Baudry et Wahl, Pret, No. 
715; Guillouard, Prât, No. 77; Planiol, II 
No. 2064; Alexandresco, LX, p. 672). 
"19. Nulitatea unui împrumut este rela- 
tivă şi nu poate fi cerută decât de inca- 
pabili sau de reprezenanţii săi legali. 
(Pont, I, No. 166; Dalloz, Râp., Suppl. 
Pret, No. 34; Laurent, XXVI, No. 497; Bau- 
dry et Wahl, Prât, No. 716 ter; Alexan- 
dresco, IX, p. 674, 675). 

20. Imprumutatul trebueşte să fie ca- 
pabil a se obliga. (Poni, L, No. 163; Dalloz, 
Rep.,_ Prâ&, No. 177; Laurent, XXVI, No. 
500; Baudry et Wabhl, Pret, No. 718; Gu- 
illouard, Prât, No. 78; Planiol, II, No. 2065; 
Alexandresco, IX, p. 675). 

2]. Nulitatea unui împrumut făcut de 
un incapabil sau pentru un incapabil fără 
îndeplinirea formalităţilor legale este re- 
lativă şi nu poate fi invocată decât de 
el sau de reprezentantul său. (Baudry et 
Wahl, Prât, No. 70; Alexandresco, IX, 
p. 676, 677). 
22. Dacă se pronunţă nulitatea, inca- 
pabilul nu este obligat față de împrumu- 
tător decât în măsura în care sa îmbo- 
gătit. afară de cazul de dol. (Baudry et Wabhl, Prât, No. 721; Guillouard, Prât 
No. 78). 

. 

> 

23, Imprumutul nu poate fi făcut sub condiţiune ilicită sau imposibilă şi tre- 

Art. 1577. — In puterea îm 
proprietarul lucrului primit 

Fr. 1893), 
Tezi. fr. Art. 1893. — Par Ie 

propriâtaire de la, chose prâtte; et ce 
nidre que cette perte arrive. 

DESPRE ÎMPRUMUT Codul civil 

bueşte să aibă o cauză şi un obiect licit. 
(Baudry et Wabl, Prât, No. 752; Alexan. 
dresco, IX, p. 673). 

24. Contractul de împrumut fiind un: 
contract unilateral nu e supus formalităţii 
dublului exemplar însă este supus formu- 
lei: „bun şi aprobat“ dacă e făcut prin 
înscris sub semnătură privată. (Baudry 
et Wahl, Prât, No. 713; Guillouard, Pret, 
No. 72; Alexandresco, IX, p. 677). 

25. Contractul de împrumut va fi do- 
vedit potrivit regulelor de drept comun. 
(Alexandresco, LX, p. 677). 

Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la '1927) 

1. Contractul numit în limbajul comun 
„depozit“, încheiat între o bancă şi de- 
punătorul unei sume de bani. Prin care 
banca are dreptul a se folosi de suma de- 
pusă plătind depunătorului procente, cu 
obligația de a-i restitui monete de același 
gen, calitate şi cantitate, este în realitate 
un împrumut. 

Atât proprietatea banilor cât şi riscurile 
trec asupra împrumutătorului, care este o- 
bligat a restitui la cerere întreaga sumă 
epusă. 
În consecință, taxa de 5% reţinută de Comisiunile financiare cu prilejul schim- 

bului coroanelor în scop de a acoperi 
cheltuielile / făcute cu schimbul, trebue 
suportată de banca împrumutată, iar nu 

e împrumutător. (Trib. Oradea-Mare, 
"5725 din 51 Octomvrie 1924, Pand. Rom. 
1925, II, 210). 

2. A se vedea: art, 1024, nota 2. 

prumutului, împrumutatul devine J care, pierind, fie în orice in contul său. (Civ. 971, 1074, 1095, 1562, 1578, 1610, 
mod, piere 
1909; Civ. 

ffet de ce prât, Vemprunteur devient le st pour lui gu'elle prit, de quelque ma- 

Bibliografie (continuare). 
DOcAn P. Geon, Notă sub Trib Oradea-Mare, 3723 din IL, 210. 

Doctrină. 

1. Pierderea îl priveşte pe împrumutat numai din momentul tradiției lucrului, de- oarece numai prin această tradiție se transferă proprietatea. (Dalloz, Rep., Prât, No. 145; Alexandresco, IX, p. 671, 675). 2. Chiar dacă tradiţiunea sar fi făcut unui terţ, din acest moment împrumutatul devine proprietarul lucrului împrumutat, 

51 Oct. 1924, Pand. Rom. 1933, 

(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 5 5094, text ŞI nota 5, p. 599; Baudry et Wahl, Prât, No. 708; Alexandresco, IX, p. 671). 3. Imprumutul lucrului altuia este atins de nulitate. (Baudry et Wahl, Prât, No. 726; Alexandresco, IX, p. 672). 4. Adevăratul proprietar al lucrului îm- prumutat poate să-l revendice dela îm- prumuiat, fără să fie nevoie să ceară nu- litatea împrumutului care este inexistent 
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Codul civil 

pentru el. (Dalloz, Râp., Suppl., Prât, No. 
51; Laurent, XXVI, No. 495; Baudry et 
Wabhl, Pret, No. 726; Guillouard, Prât, No. 
75; Alexandresco, LX, p. 672). 

5. Imprumutatul se poate însă apăra 
prin excepţiunea prevăzută de art. 2279 
€. civ. îr. (1909 e. civ. rom.), dacă e de 
bună credinţă, afară de cazul când lueru- 
rile au fost pierdute sau furate, (Pont, IL 
No. 155; Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 96 bis, IV; Dalloz, Râp. Pret, 

No. 155; Suppl., Prât, No. 31; Laurent, 

XXXVI, No. 495; Baudry et Wabhl, Prât, No. 

750; Guillouard, Prât, No. 75; Planiol, Il 
No. 2064; Alexandresco, LX, p. 672). 

6. Faţă de împrumutat, împrumutul lu- 
crului altuia este atins de nulitate, care 

poate fi cerută de el. (Dalloz, R6p., Suppl. 

Prât, No. 52; Laurent: XXVI, No. 495; Huc, 

DESPRE ÎMPRUMUT Art. 1528-1579 

XI, No. 169; Baudry et Wabhl, Prât, No. 
726; Gouillouard, Prât, No. 75; Alexan- 
dresco, LX, p. 672). 

7. Imprumutătorul lucrului altuia nu 
poate cere nulitatea împrumutului. (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Prât, No. 32; Laurent, 
XXVI, No. 49%; Huc, XI, No. 169; Gu- 
illouard, Prâ&t, No. 75; Contra: Baudry et 
sabl, Prât, No. 729; Alexandresco, IX, p. 

672). 
8, Pierderea lucrului împrumutat, chiar 

prin forţa majoră, este în sarcina împru- 

mutatului. (Dalloz, Râp., Pret, No. 196). 

9. In cazul când lucrul împrumutat este 

al altuia, pierderea priveşte pe împrumu- 

tător, deoarece împrumutatul putea cere 

anularea împrumutului. (Laurent, XĂVI, 
No. 499; Alexandresco, LX, p. 675). 

Art. 1578. — Obligaţiunea ce rezultă din un împrumut în bani 

este totdeauna pentru aceeaş sumă numerică arătată în contract. 

Intâmplându-se o sporire sau O scădere a prețului monetelor, 

înainte de a sosi epoca plăţii, debitorul trebue să restituiască 

suma numerică împrumutată și nu este obligat a restitui această 

sumă decât în speciile aflătoare în curs în momentul plății. (Civ. 
1579; C. Com. 41; Civ. Fr. 1895). 

Test. fr. Art. 1895. — Wobligation qui resulte d'un pret en argent, n'est 

toujours que de la somme numsrique €none6e au contrat. 

Sil y a eu augmentation ou diminution d'espăces avant l'6poque du paie- 

ment, le debiteur doit rendre la somme numârique prâtee, et ne doit rendre que 

cette somme dans les espăces ayant cours au moment du paiement. 

Bibliografie (continuare), 

VERMEULEN H, JEAN, Observaţie sub Trib. Civil Verviers S$. [, 20 lanuarie 1926, Pand. Rom. 

1926, IIL, 112. 

Doctrină, 

1. Dacă împrumutul are de obiect o 
sumă de bani, restituirea va trebui să se 
facă în monete de aur sau argint, având 
curs legal în ţară în momentul facerii plă- 
ţii. (Alexandresco, IX, p. 690, 691). 

2. Dispoziţia art. 1895 c. civ. fr. (1578 
ec. civ. rom.), este generală iar nu specială 
la împrumut. (Alexandresco, LX, p. 691). 

3. Dacă se întâmplă o sporire sau o 
scădere a preţului monetelor înainte de 
plată, debitorul va irebui să restitue suma 
în monete aflate în curs în momentul fa. 
cerii plăţii. (Alexandresco, IX, p. 691, 692). 

4, Dispoziţia art. 189% ec. civ. fr. 
(1578 ce. civ. rom.), este excepţională şi 

nu se aplică atunci când schimbarea cursu- 
lui monetelor a avut loc după expirarea 
termenului împrumutului și după ce de- 
bitorul a fost pus în întârziere să plă- 
tească, caz în care se restitue adevărata 
valoare a . sumei împrumutate. (Pont, 
Commentaire-trait€ des petits contrats, I], 
No. 211; Alexandresco, LX, p. 695). 

5. Dispoziţia art. 1895 ce. civ. Îr. (1578 
c. civ. rom), nu-şi găseşte aplicaţiunea 
când părţile au hotărît prin convenţia lor 
modul cum trebueşte să se facă restitui- 
rea sumei împrumutate, ceea ce pot so 
facă în mod valabil, deoarece nu e o che- 
stie de ordine publică.. (Alexandresco, IĂ, 
p. 693). 

Art. 1579. — Regula cuprinsă în art. precedent nu se va 
aplica la împrumuturi de vergi metalice sau producte !). 

1) In textul art, francez lipsesc cuvintele: „sau productie“. 
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Art. 1580 | DESPRE ÎMPRUMUT Codul civil 

In acest caz, debitorul nu trebue să restituiască decât aceeaş 
calitate şi cantitate, oricare ar fi suirea sau scăderea prețului lor. 
„ Asemenea, când s'a făcut împrumutul în monete de aur ori 

argint și s'a stipulat o restituțiune în aceeaş specie şi calitate, sau 
se va altera valoarea intrinsecă a monetelor, sau nu se vor putea 
găsi, sau vor fi scoase din curs, se va restitui echivalentele pre- 
țului intrinsec ce acele monete avuseseră în timpul în care au 
fost împrumutate . (Civ. 1082, 1100, 1106, 1578; C. com. 41, 315; 
Cod Calimach $ 1328, 1329; Civ. Fr. 1896, 1897; Civ. ltal. 1822 
Ş ultim). 

Tezi. fr. Art. 1896. — La xăgle portâe en larticle precâdent n'a pas lieu, si le prât ă 6t€ fait en lingots. | Tezi. fr. Art. 1897. — Si ce sont des lingots ou des denrâes qui ont 6t prât6s, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de leur prix, le debiteur doit toujours rendre la m6me quantite et qualit€, et ne doit vendre que cela, _ Text. Ital. Art. 1822. — La regola, contenuta nel precedente articolo non ha luogo, quando siansi somministrate monede d'oro o d'argento, e ne sia stata patuita, la restituzione nella, medesima, specie e quantită. „Se viene alterato il valore intrinseco delle monete, o queste non si possono ritrovare, o sono messe fuori di corso, si rende leguivalente al valore intrinseco che le monete avevano al tempo in cui furono mutuate. 

Bibliografie (continuare). 
MAVROJANNI Ar, Notă sub Trib. Ilfov S. II, 1088 ain 10 Ialie 1925, Curier Jud. 1/19. 

Doctrină, scoate din curs, cazuri în care se va re- stitui echivalentul prețului intrinsec, adică 1. Textul “francez corespunzător, art. valoarea metalică, iar nu aceea a cursului 1896 ce. civ. fr. nu vorbeşte de producte, comercial, ce monetele împrumutate aveau ci numai de vergi metalice, însă despre în momentul _facerii ' împrumutului. (A- producte vorbeşte art. 1897 e. civ. Îr. (1579 lexandresco, IX, p. 694). 2 c€. civ. rom.) aşa că aceeaşi soluţie se admite în Franţa în privința productelor. (Alexandresco, IX, p. 688, nota 1). | Jurisprudenţă, 2. Potrivit dispoziţiunilor art - 1579 $ (Continuare dela 1924 până la 1927) ultim, regula din art. 1578 e. civ. rom. 
: nu este aplicabilă când s'a tăcut împru- 1. Articolul 1579 din codul eivil, nu se mutul în monete de aur sau argint şi sa aplică decât la contractele de împrumut. stipulat ca restituirea să se facă în monete  (Trib. [lfov, s. III, e. c. 1088 din 10 Iulie de aceeași specie şi calitate dacă se va 1925, Curier Jud. 111926). altera valoarea lor intrinsecă, dacă nu se vedea: art. 977, nota 12, se. vor mai putea găsi sau dacă se vor - 

CAPITOLUL II. 

Despre obligaţiunea împrumutătorului. 
„Art, 1580. — Imprumutătorul este Supus la răspunderea prevă- zută la articolul 1575 pentru comodat. (Civ. 1575; Civ. Fr. 1898). 

Text. fr. Art. 1898. — Dans le A prât de consommation, le prâteur est tenu de la responsabilit6 âtablie par l'artie i le 1891 pour le prât ă usage. 

  

1) În textul art, francez lipse te acest ulți lineat i i ali 3 : i 

1329 din Codul Calin pseş im aiineat. Cuprinsul acestui alineat este luat din ş 4328 şi 
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Doctrină, 

1. Imprumutătorul este obligat să facă 
cunoscut împrumutatului, viciile lucrului 
împrumutat. (Dalloz, Rp., Prât, No. 179; 
Alexandresco, . LX, p. 678). _ 

2. Imprmutătorul poate fi obligat să 
despăgubească pe împrumutat pentru pre- 
judiciul cauzat de viciile ascunse ale lu- 
cerului împrumutat.  (Dalloz, Râp., Prăât, 
No. 180; Suppl., Prât,. No. 36; Baudry et 
Wahl, Prât, No. 744; Guillouard, Prât, No. 
100; Alexandresco,. IX, p. 678). 

3, Imprumutătorul nu este răspunzător 
de viciile ascunse pe care nu le-a cuno- 
scut. (Dalloz, Râp., Prât, No. 181; Alexan. 
dreseo, IX, p. 678). 

DESPRE ÎMPRUMUT Art, 1581—1582 

4. In cazul când împrumutul procură 
un avantaj împrumutătorului, după o pă- 
rere, el este răspunzător chiar pentru vi 

ciile pe care nu le cunoaşte. (Pont, IL. No. 

175; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, 8 595, text 
şi nota 3, p. 600; Laurent, XXVI, No.: 501: 
Huc, XI, No. 180). 

5. După altă părere, chiar în acest caz, 
împrumutătorul nu poate fi obligat la 
despăgubiri. (Baudry et Wabl, Prât, No. 

728, 746; Guillouard, Prât, No. 101; Comp.: 
Alexandresco, LX, p. 678). 

6. Imprumutătorul nu este răspunzător 
de viciile aparente ale lucrului împru- 
mutat. (Baudry et Wabl, Prât, No. 74; 
Guillouard, Prât, No. 101; Alexandresco, 

IX, p. 678). . 

Art. 1581. — Imprumutătorul nu poate, mai înainte de ter-. 

men, să ceară lucrul împrumutat. (Civ. 1023, 1025, 1572, 1573, 
1584; Civ. Fr. 1899). 

Teat. fr. Art. 1899. — Le prâteur ne peut pas redemander -les choses 
prâtâes, avant le terme convenu. 

Doctrină, 

1. Imprumutătorul nu poate cere resti- 
tuirea lucrului împrumutat înainte de ter: 
menul convenit, chiar dacă ar avea o ne- 
voie urgentă şi neprevăzută. (Demante ct 
Colmet de Santerre, VIII, No. 106 bis; | 
Pont, |, No. 175; Dalloz, Râp., Prât, No. 
185; Suppl. Pret, No. 57; Laurent, XXVI, 
No. 502; Huc, XI, No. 172; Baudry et Wabl, 
Pret, No. 775; Guillouard, Pret, No. 104; 
Alexandresco, IX, p. 679). 

2, Imprumutatul este decăzut din be- 
neficiul termenului, ca orice debitor, în 
caz de faliment sau insolvabilitate. (Tro- 
plong, Pret, No. 259; Pont, IL, No. 176; Dal- 
1oz, B&p.. Prât, No. 186; Baudry et Wabl, 
Prât, No. 771; Guillouard, Prât, No. 103; 
Alexandresco, LX, p. 679). 

3, De asemenea, dacă prin îaptul său 

a micşorat siguranțele pe care le dăduse 
prin contract sau nu le dă pe cele pe 
care le-a promis. (Troplong, Prât, No. 259; 
Pont, 1. .No. 176; Dalloz, Rep.. Pret, No. 
187; Baudry et Wahl, Prât, No. 771; Gu- 
illouard, Prât, No. 105; Alexandresco, IX, 
p. 679). i , 

4, Părţile pot conveni, că dacă împru- 
mutatul nu va plăti dobânzile, va fi re- 
ziliat contractul sau va fi decăzut din 
beneficiul termenului. (Dalloz, Rp. Prât 
â intâret, No. 36; Suppl., Prret a interât, 
No. 32; Alexandresco, LX, p. 677, 679). 

5. In cazul ajunsgerii termenului, tri- 
bunalele pot acorda termene mici pentru 
plată, luând în consideraţie poziţiunea de- 
bitorului şi uzând de această putere cu 
mare moderaţiune. (Pont, ÎI, No. 177; Dal- 
loz, Râp., Prât, No. 190). 

Art. 1582. — Nefiind defipt termenul restituţiunii, judecătorul 
poate să dea împrumutatului un termen potrivit cu împrejurările. (Civ. 
1101, 1572, 1583; Pr. civ. 126, 128; Civ. Fr. 1900). 

Text. fr. Art. 1900. — S'il n'a, pas 6t6 fix6 de terme pour la restitution, 
A ie juge peut accorder ă 

Doctrină, 

1. În regulă generală când nu s'a pre- 
văzut un termen, împrumutătorul nu poate 
cere restituirea imediată a lucrului îm- 
prumutat. (Dalloz, Râp. Prât, No. 188; 
Suppl., Prât, No. 58; Baudry et Wahl, 
Prât, No. 764; Guillouard, Prât, No. 105; 
Alexandresco, LX, p. 679, 680). 

2. Tribunalele pot, după împrejurări, 
să ordone restituirea imediată a lucrului 

V'emprunteur un d€lai suivant les circonstances. 

împrumutat, deoarece dispoziţia art. 1900 
c. civ. fr. (1582 c. civ. rom), este facul- 

„tativă, iar nu obligatorie pentru tribunale. 
(Dalloz, Rp. Prât, No. 188; Alexandresco, 
IX, p. 680). - - 

3, Tribunalele când fixează termenul 
de plată pot obliga pe împrumutat să de- 
pue o cauţiune, dacă solvabilitatea s'a 
micşorat după încheierea contractului. 
(Dalloz, R&p., Prât, No. 188; Alexandresco, 
1X, p. 680). 
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Art. 1583. — Dacă însă s'a stipulat numai ca „împrumutatul 
să plătească când va putea sau când va avea mezii, judecătorul 
va prescrie un termen de plată, după împrejurări. (Civ. 1006, 1010, 
1101; Pr. civ. 126, 128; Civ. Fr. 1901). 

Tezt. fr. Art. 1901. — Sil a 6t6 seulement convenu que l'emprunteur paierait quand il le pourrait, ou quand il en aurait les moyens, le juge lui fi- xera un terme de paiement suivant les circonstances. 

Doctrină, 

1. Tribunalul este obligat să lixze 
un termen de plată când i se cere de de- 
bitor, însă durata termenului este lăsată 
la facultatea sa. (Dalloz, Rep., Pret, No. 
191; Suppl., Pret, No. 58; Alexandresco, 
IX, p. 681). 

2. In cazul când sa prevăzut în con- 
traci că debitorul va plăti când îi va per- 
mite poziţia lui, tribunalele nu pot acorda 
niciun termen dacă creditorul dovedeşte 
că poziţia debitorului îi permite a face 
plata. (Huc, XI, No. 172; Baudry et Wahl, Pret, No. 767; Guillouard, Pret, No. 107; Alexandresco, IX, p. 681). 

„ În cazul când s'a stipulat în contract că debitorul va plăti când va putea, tri- bunalele vor examina dacă debitorul se află în situaţiunea de a putea plăti da- toria. (Troplong, Prât, No. 261; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 1505, text şi nota 3 p. $7: Laurent, XXVI, No. 504; Huc, XI, No. 172; Baudry et Wabhl, Prât, No. 766; Gu. Mouard, Pret, No. 19; Alexandresco, IX, p. , 

4. De asemenea, dacă s'a prevăzut în 
contract că debitorul va plăti când îi vor 
permite, mijloacele, creditorul poate cere 
ca tribunalul să fixeze un termen pentru 
plată. (Guillouard, Pret, No. 106; Alexan- 
dresco, LX, p. 681). 

Dacă s'a prevăzut în contract că de. 
bitorul va plăti când va voi, tribunalul 
nu poate declara exigibilă ereanţa, de- 
oarece, plata este facultativă pentru de- 
bitor în tot timpul vieţii sale. (Demolombe, 
XXV, No. 319: Pont, 1, No. 184; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 305, nota 2, p. 86; Huc, 
XI, No. 175; Baudry et Wabl, Pret, No. 
768). 

6. După altă părere, în acest caz, este 
un termen incert de plată iar nu o obli- 
gajie sub condiţiune potestativă, însă tri- 
bunalul va fixa un termen de plată, după 
împrejurări. (Alexandresco, IX, p. 681). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art. 1562, nota 1. 

CAPITOLUL III. 

Despre obligaţiunea împrumutatului, 

Art. 1584. — Imprumutatul 
4 împrumutate în aceeaş cantitate 

(Civ. 526, 1023, 1101, 1104, 1576, 
41, 315; Civ. Fr, 1902). 

este dator să restituiască lucrurile 
şi calitate, şi la timpul stipulat. 
1578, 1579, 1585 urm.; C. Com. 

Tezi. fr. Art. 1902. — L/emprunteur est tenu de rendre les choses prâtees, en mâme quantit6 et qualite, 

INDEX ALFABETIC 
da doctrină), 

Apreciere suverană 9. 
Bani 13, 
Calitate 4. 
Cantitate 3, 4. 
Cheltueli 16. 
Convenţie 10. 
Dobândă 3, 

Imprumut oneros 45. 
Interes 6—9, 
Loc 11—15, 
Lucruri fungibile 43. 
Prezumpţie 8. 
Restituire 1 urm. 
Schimb 2. 

  

7 

Domiciliu 12,.13, 15, Specie 1, 2. Imprumut 1 urm, Termen 5—10. mprumut cu dobândă 8, Vânzare 2. Imprumut gratuit 15, 

Doctrină, 
1. Imprumutatul trebueşie să restitue lucruri de aceeaşi specie ca şi cele împru- 

et au terme convenu. 

mutate. (Baudrv et Wabl, Prât, No. 748: Alexandresco, Ă, p. 683). 
2. In cazul împrumutatul se obligă să restitue lucruri de altă specie decât, cele pe care le-a primit, contractul încheiat nu este un împrumut, ci o vân- zare sau un schimb, (Dalloz, Rep., Prât, No. 163; Alexandresco, IX, p. 685). 3, Imprumutatul trebue să se oblige să restitue lucruri în aceiaşi cotitate ce a pri- mit-o. (Dalloz, Râp,, Prât, No. 164; A- lexandresco, LX, p. 683), 

. Imprumutatul trebueşte să restitue lucruri de aceeaşi calitate şi cantitate cum a primit. (Dailoz, Rep. Prât, No. 159, 
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200; Suppl., Prât, No. 42; Alexandresco, 

IX, p. 685). 
5, Restituirea va trebui să se facă la 

termenul convenit iar dacă nu sa conve- 

pit niciun termen, el va îi fixat de tribu- 

nal. (Dalloz, Rp., Prât, No. 209; Suppl. 

Prât, No. 41 44; Alexandresco, IX, p. 685). 

6, In cazul când termenul a fost fixat 
în interesul împrumutatului, el poate plăti 

înainte de termen. (Dalloz, Râp., Prât, No. 

210; Alexandresco, LX, p. 684). i 
7. Imprumuiatul nu poate plăti îna- 

inte de termen dacă el a fosti fixat în in- 
teresul împrumutătorului. (Dalloz, Rep. 

Pret, No. 210; Alexandresco, [Ă, p. 684). 

3. In împrumutul cu dobândă prezump- 

ţia este că el a fost fixat în interesul 

ambelor părţi. (Larombiere, Obligations, 

Art, 1187, No. 4, 5; Demanie et Colmet de 

Santerre, Y, No. 110 bis; Baudry et Wahl, 

Pret, No. 776: Guillouard, Prât, No. 9%; 

Alexandresco, IX, p. 684).- 
9, Tribunalele vor aprecia în mod su- 

veran în folosul cui a fost stipulat ierme- 
nul şi dacă plata se poate face înainte 

de termen. (Huc, VII, No. 286; Baudry et 
Wahl, Prât, No. 781; Alexandresco, LX, p. 

684). 
10, Părţile pot conveni că debitorul va 

putea plăti înainte de termen. (Baudry et 

Wahl, Prât, No, 787; Alexandresco, LX, p. 

11, Restituirea lucrului împrumutat va 
trebui să se facă la locul convenit de 

părți. (Dalloz, Râp., Prât; No. 208; A- 
Jexandresco, LX, p. 684). 

12. Când în convenţiune nu se prevede 
locul restituirii, după o părere, ea se va 
face la domiciliul creditorului. (Merlin, 
Repertoire, Prât, $ 2 No. 12). 

13, După a doua părere, restituirea su- 
melor de bani se va face la domiciliul cre- 
ditorului iar a lucrurilor fungibile celelalte 

se va face fa locul unde sa făcut împru- 

mutul. (Pothier, Prât, No. 45, 46). 

DESPRE ÎMPRUMUT Art. 1585 
. 

14, După a treia părere, restituirea se 

face la locul unde s'a contractat împru-. 
mutul. (Baudry et Saignat, No. 789, 790). 

15. După a patra părere, restituirea 
când împrumutul a fost cu titlu oneros 
se va face la domiciliul creditorului dar 
dacă împrumutul a fost cu titlu gratuit, 
restituirea se face la locul unde a fost 
contractat împrumutul, : (Troplong, Prât, 
No. 275 urm.; Pont, I, No. 215; Demante 

et Colmet de Santerre, VIII, No. 109 bis; 

Dalloz, Râp., Prât, No. 208; Suppl., Prât, 

No. 45; Guillouard, Prât, No. 94; Alexan- 

dresco, LX, p. 684, 685). 
16, Imprumutatul, afară de clauza con- 

trară, va trebui să suporte cheltuielile con- 

tractului de împrumut. (Baudry et Wahs, 
Prât, No. 800; Guillouard, Prât, No, 87; 
Alexandresco, IX, p. 685). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela”1924 până la 1927) 

1. a) Când efectul envenţiunii de îm- 
prumut nu a fost subordonat de părţile 
contractante niciunui termen, clauza că 
plata se va face fie personal, fie din vân- 
zarea imobilului, nu poate îi privită ca 
un termen; 

b) In lipsa unui termen contractual nu 
se poate recunoaşte uneia din părţi, ca 
prin simpla sa voinţă să facă să înceteze 
efectul convenţiunii, ci în asemenea caz 
judecata poate să aprecieze şi să prescrie 
data când o convenţiune nu-şi mai poate 
produce efectul; 

c) Creditorul, neadresându-se instanţelor 
judecătoreşti pentru fixarea unui termen 
de plată, voința sa unilaterală exprimată 
printr'o notificare, nu poate produce în 
drept efectul pretenţiunii exprimate, (C. 
Apel Bucureşti. s. II, 341 din 11 Noem- 
vrie 1925, Bul, C. Apel 2 din 1926). 

2, A se vedea: art. 1024, nota 2. 

Art. 1585. — Când este în neposibilitate de a îndeplini da- 
toria prescrisă prin art. precedent, va plăti valoarea lor, calculată 
după timpul și locul în care urma a se face restituțiunea. 

Dacă nu s'a determinat nici timpul, nici locul plăţii împru- 
mutului, plata urmează a se face de către împrumutat după va- 
loarea curentă din timpul în care şi în locul unde sa contractat. 
(Civ. 1104, 1584, 1586; Civ. Fr. 1903). 

Text. Pr. Art. 1908. — Sil est dans Vimpossibilit€ d'y satisfaire, il est 
tenu Wen payer la valeur eu 6gard au temps et au lieu oi la chose devait 
&tre rendue d'apres la convention. 

Si ce temps et ce lieu n'ont pas ât€ regles, le paiement se fait au prix 
du temps et du lieu oi Vemprunt a 6t6 fait. 

Bibliografie (continuare). 

PoLIcaRON DEM., Notă sub Cas, Î, 5224 din 4 Nov. 1925, Pand. Rom. 1926, [, 65. 
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Art. 1586 

Doctrină, 

i. Dispoziţiile art. 1905 c. civ. îr. (1585 
c. ciy. rom.) se aplică numai când împru- 
mutatul este în imposibilitate absolută de 
a restitui lucrul imprumutat, adică în 
cazul când toate lucrurile din genul celui 
împrumutai au dispărut. (Baudry et Wabhl, 
Prât, No. 794; Guillouard, Prât, N>. 9%; 
Alexandresco, LX, p. 685), a 

2. S'a admis însă că imposibilitatea de 
care vorbeşte art. 1905 c. civ, în. (1585 ce. 
civ. rom.) poate fi o simplă imposibilitate 
relativă. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 110 bis; Pont, 1, No. 199; Lau- 
rent, XXVI, No. 501; Baudry et Wabl, 
Pret, No. 794). 

3. După altă părere, imposibilitatea re- 
lativă nu poate fi admisă decât dacă îm 
prumutatul, pentru a preda lucrurile în 
natură, ar încerca dificultăţi grave care 
nu au puiut intra în intenţiunea părților 
contraciate la data când a avut loc îm- 
prumutul. (Dalloz, Rep., Suppl., Prât, No. 
45; Guillouard, Prât, No. 95: Alexan- 
dresco, IX, p. 685). 

4, În cazul când împrumutatul deşi se 
află în posibilitate a face restituirea re- 
fuză s'o facă, după o părere va fi obligat 
să plătească daune-interese. (Dalloz, Rep. 
Prât, No. 212; Baudry et Wahi, Prât, No. 
796; Guillouard, Prât, No. 95). 

5. După altă părere, în acest caz se 
vor aplica dispozițiile art, 1903 e. civ. fr. (1585 e. civ. rom), (Demante et Colmei 
de Sanţerre, VIII, No. 110 bis; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 595, nota 4, p. 600; Dalloz, Rep.. Suppl., Prât, No. 4; Huc, 
XI, No. 175), 

6. In orice caz, împrumutătorul va pu- tea să-şi procure el însuşi lucrurile ce trebuesce restituite pe contul debitorului. 
(Troplong, Prât, No. 284; Demante ei Col- 

„Art, 1586. — Dacă împrumutatul nu stipulat lucrurile împrumutate sau valoarea lor, 
dela ziua cererii tului. (Civ. 1084, 1088, 1589; C. com. 

tească şi dobânzi, 

Tei. fr. 1904. — Si 

Justice. 
Tezi fr. Art. Art. 1904 (Modificat prin L. din 7 teur choses prâtâes ou leur v il en doit Pintârât du Jour de la sommation ou de la, 

l'emprunteur ne rend pas les 

DESPRE ÎMPRUMUT Codul cisi] 

| met de Santerre, VIII, No. 110 bis; Pont, I, No. 199; Laurent, XĂVI, No. 5%; Baudry 
et Wabl, Pret, No. 797; Guillouard, Prâi, 
No. 95; Alexandresco, LX, p. 685, -nota 5). 

7, Când împrumutatul se află în im. 
posibilitate să facă restituirea şi în con. 
venţie nu se determina locul şi timpul 
restituirii, el va trebui să plătească va- 
loarea din timpul şi locul unde sa făcu: 
împrumutul. (Laurent, „__ No. 507; 
Baudry et Wahl, Prât, No. 79; Guillouard, 
Prât, No. 97; Alexandresco, LX, p. 686). 

8, Dacă însă împrumutatul era de rea 
credință, ştiind că la termen nu-și va pu- 
tea executa obligația şi creditorul nu cu- 
noştea această împrejurare, regula prevă- 
zută mai sus nu se aplică, deoarece fra. 
uda şi dolul fac totdeauna excepţie dela 
regula generală. (Alexandresco, IX, p. 
686). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare! dela 1924 până la 1927) » 

1. Lucrurile fungibile împrumutate și nerestituite în natură la scadenţă, vor fi restituite în bani, după valoarea lor din 
epoca scadenţei, iar nu după cea din mo- menul executării. (Cas. Î, 3224 din 4 No- 
emvrie 1925. Pand. Săpt. 15 din 1926, Pand. Hom. 1926, 1, 65, Jurispr. Rom. 4 din 1926, Dreptul 15 din 1926). 

2. Puterea liberatorie a rublelor Roma- 
nov şi Lvov a expirat în Basarabia, pen- tru locuitorii săteni, la sfârşitul lunii De- cembrie 1920. Orice obligaţii contractante 
în ruble, înainte de această dată, suni va- labile şi deţinătorul rublelor, fie cu titlu de împrumut, fie cu titlul de depozit, era obligat să le preschimbe şi să restitue va- loarea lor în lei. (Cas. I. 606 din 26 la- nuarie 1926, Pand. Săpt. 29 din 1926). 

întoarce la timpul 
trebue să plă- 

prin judecată a împrumu- 
43; Civ. Fr. 1904). 

l'emprnateur ne end pas les choses prâttes on leur valeur au terme convenu, il en doit intârât du jour de la, demande en 

Aprilie 1900). — Si 
âleur au terme convenu, 
demande en justice. 

Bibliografie (continuare). 
POLICHRON 

Doctrină, 

1, Dispoziţiile art, 
c. civ. rom.) sunt o aplicaţie a regulei ge- nerale prevăzute în art. 1155 c. civ, fr, 

(408 e. civ. rom.). 
No. 214; S IL, P 1904 c. civ. fr. (1586 dresco, IX, DESE 686 

DEM, Nofă sub Cas. IL, 3224 din 4 Nov. 1925, Pand. Rom. 1926, 1, 65, 

(Dalloz, Rep., Prtt, 
ie No. 47; Alexan- 

2, Dispoziţiile art. 1904 e. civ. fr. (1586 €. Civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea nu nu- 
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mai la împrumuturile de bani, ci şi la 
împrumuturile de alte lucruri fun ibile. 

(Demolombe, XXIV, No. 624; Larombitre, 

Obligations, Art. 1153, No. 11, 20; Pont, 

I, No. 249; Demante et Colimet de San- 

terre, VIII, No. iii bis; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, 3 595, text şi nota 6, p. 600, 
601; Dalloz, Râp., Prât, No. 47; Laurent, 

XXVI, No. 511; Huc; XI, No. 177; Baudry 

et Wahl, Pret, N>. 799; Guillouard, Prât, 

No. 98: Alexandresco, LX, p. 686). 

3, Dobânda va curge de drept fără ce- 

rere în judecată, numai în cazul când 

DESPRE ÎMPRUMUT Art. 1587 

“a convenit astfel. (Alexandresco, IX, p. 

687). _ a 
4, Pentru a curge dobânda întrun îm- 

prumut cu termen dela o cerere în jude- 

cată, trebue ca în convenţie să nu se îi 

prevăzut nicio clauză cu privire la do- 

bânzi, căci dacă sa prevăzut întrun con- 

tract de împrumut plata unei dobânzi pâ- 

nă la termen, această dobândă va curge 

şi după expirarea termenului până la 

plată, fără nicio cerere în justiţie, chiar 

dacă nu s'a prevăzut că, aceaștă dobândă 

se va plăti şi după expirarea termenului, 

(Alexandresco, IX, p. 687). 

CAPITOLUL IV. 

Despre împrumutul cu dobândă. 

Art. 1587. — Se poate stipula dobânzi pentru un împrumut 

de bani, de denariate (zaharele) sau de alte lucruri mobile. 

(Civ. 472 urm., 1088, 1090, 1363, 1588 urm., 1907; C. com. 370; 

Civ. Fr. 1905). 

Text. fr. Art. 1905. — Il est permis de stipuler des intârâts pour simple 
pret soit d'argent, soit de denrtes, ou autres choses mobiliăres. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Intârziere 6, 7, 12—14, 
Loc 17. 
Lucrări 4. 
Lucruri mobile 3, 
Periodicitate 1, 

Acţiune 12, 13.“ 
Bani 3, 4, 12. 
Contracte 16. 
Definiţie 1. 
Dobânzi 1 urm. 
Dobânzi compensatorii,7. | Plată 17. 
Dobânzi convenţionale 5. Preţ 2. 
Dobânzi judiciare 6. Producte 3, 
Dobânzi legale 11, 12. Profit 1. 
Dobânzi moratorii 6. Reziliere 19—21. 
Domiciliu 17. Servicii 4, 
Imprumut cu dobândă 1 Stipulaţie expresă 8, 9. 

urm. - 
Imprumut simplu 2, 
Incetarea dobânzilor 13, 
Indoială 10. 

Termen 12—14, 18—20. 
Termen de graţie 20, 
Termeni sacramentali 9. 

Doctrină, 

1. Prin dobânzi se înţelege profitul tras 
în mod periodic dintr'un capital. (Dalloz, 
Rep., Prâi ă interât, No. 1). 

2. In cazul când ia un împrumut simplu 
sau mutuum se adaugă un preţ, contrac- 
tul încheiat este un împrumut cu do- 
bândă. (Dalloz, Râp., Prât, ă intârâi, No. 
1; Alexandresco, LĂ, p. 699). , 

3, Dobânda sumelor de bani, a produc- 
telor sau altor lucruri mobile, poate fi sti- 
pulată în bani, în productie sau în alte 
lucruri mobile; (Dalloz, Râp., Prât ă in- 
terât, No. 183; Baudry et Waal, Prât, No. 
810; Alexandresco, IX, p. 699). 

4, Dobânda poate consta în muncă sau 
servicii apreciabile în bani. (Dalloz, Rep., 
Prât ă interât, No. 214; Alexandresco, LĂ, 
p. 699). 

5. Dobânzile fixate de părţi prin con- 
vențiune se numesc dobânzi convenţionale. 
(Dalloz, Rep., Prât ă interât, No. 16, 17; 
Alexandresco, IX, p. 699). 

6. Dobânzile care curg în virtutea unei 
puneri în întârziere se numese judiciare 
sau moratorii. (Dalloz, Rep., Prât ă intârât, 
No. 16; Alexandresco. - IX. p. 699). 

7, Dobânzile se numese compensatorii 
când sunt acordate pentru o altă cauză 
decât întârzierea cauzată în executarea o- 
bligaţiei. (Alexandresco, IX, p. 699). 

8, Peniru existența unui contract de 
împrumut cu dobândă, trebueşte ca stipu- 
lația de dobândă să fie expresă. (Pont, 
1, No. 246, 247; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 396, nota 1, p. 601; Dalloz, Suppl, 
Prâi ă interât, No. 26; Huc, XI, No. 180; 
Baudry et Wabhl, Prât, No. 902; Guillouard, 
Prât, No. 122, 124, 126; Planiol, II, No. 
2075; Alexandresco, LX, p. 699; Contra: 
Laurent, XXVI, No. 514). 

9, Pentru stipulaţia expresă de dobân- 
dă legea nu cere termeni sacramentali, 
(Dalloz, Rep., Pret â interât, No. 31; Bau- 
dry et Wabhl, Prât, No. 901; Huc, XI, No. 
180; Guillouard, Prât, No. 126; Alexan- 
dresco, LX, p. 700). 

10. In caz de îndoială convenţiunea 
va fi întorpretată că nu sa stipulat do- 
bânzi. (Dalloz, Râp., Prât ă interât, No. 
26; Alexandresco, LX, p. 700, nota 1). 

11, Dacă sa stipulat dobânda fără a 
se fixa cuantumul ei, se presupune că păr- 
țile s'au referit la dobânda legală. (Du- 
vergier, VI, No. 256; Guillouard, Prât, No. 
192; Alexandresco; LX, p. 700). 

11 bis. In materie comercială dobânda 
curge de drept dela scadenţă. (Alexan- 
dreseo, IX, p. 700). | 

12, In cazul când o parte se obligă a 
plăti o sumă de bani întrun anumit ter- 
men, prevăzându-se clauza: „fără dobândă 
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până atunci“, dacă plata nu se face la ter- 
men, vor curge dobânzi legale de drep: 
dela  scadenţă, deşi nu sa făcut cerere 
în justiţie. (Laurent, XXVI, No. 515; Huc, 
XI, No. 180; Baudry et Wabhl, Prât, No. 
905; Guillouard, Prât, No. 126; Alexan- 
dresco, IX, p. 701; Contra: Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 596, text şi nota 2, p. 601). 

13, Dacă sa prevăzut întrun contract 
e împrumut clauza: „cu dobândă până 

la termen“, dobânda va curge de drepi 
şi după expirarea termenului. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 596, text şi nota 3, p. 601; Dalloz, Râp, Pret ă interât, No. 28, 
195; Suppl., Pret, ă intârât, No. 30; Lau- rent, XXVI, No. 516; Guillouard, Prât, No. 127; Alexandresco, IX, p. 701; Contra: Baudry et Barde, Obligations, I, No. 924; Baudry et Wahl, Prât, No. 904, 924). 

14. Dacă nu sa fixat termenul pentru curgerea dobânzilor, ele vor curge din ziua primirii banilor de către împrumu- iat. (Huc, XI, No. 180; Baudry et Wabhl, Prât, No. 923; Alexandresco, LX, p. 201). 
15, Dobânda nu încetează a curge, în regulă generală, decât când nu mai ex- istă creanța. (Dalloz, Rep. Prât ă interet, No. 190; Baudry et Wahl Prât, No. 924; Alexandresco, IX, p. 702). . 
16, Se pot stipula dobânzi nu numai la împrumuturile în bani, ci la oride specie de contracte. (Dalloz, Rep., Prât â interât, 0.55; Suppl., Pr& ă interât, No. 31; 

Art. 1588. — Imprumutatul 

DESPRE ÎMPRUMUT Codul civil 

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 396, pag, 601; 
Alexandresco, LX, pag. 702). 

17. Dacă nu se prevede nimie în con- venţie cu privire la locul plăţii, dobân- 
zile sunt cherabile, adică sunt plătibile la domiciliul debitorului. (Dalloz, Re. O.- 
bligations; No. 1779; Baudryet Wabl, Prât, 
No. 915; Guillouard, Prât, No. 17 bis; Alexandresco, LX, p. 702, 703). 

18. Dobânzile se. vor plăti la epocile 
fixate de părţi prin convențiune. (Baudry et Wabl, Prât, No. 946; Guillouard, Prâi, 
No. 916). 

19, Părţile pot conveni ca neplaia do- bânzilor la termen să constitue O cauză de rezilierea împrumutului, (Dalloz, R&p,, Pret ă intârât, No, 56; Suppl., Prâtă in. i€ret, No, 52; Baudry eţ ahl, Prât, No, 955; Alexandresco, IX, p. 705). 
„ Dacă în contract nu se prevede nicio clauză, după o părere, în caz de ne- plată Ja termen a dobânzilor, creditorul 

poate cere restituirea capitalului, cu drep- tul pentru tribunal de a acorda un termen de graţie. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 396, text şi nota 9, p. 602; Dalloz, R&p, Suppl., Pret â interet, No. 35; Huc, XI, No. 200; Guillouard, Prât, No. 140), 21. După altă părere, la contractul de împrumut, care este un contract sinalag- matic, nu se poate aplica, fără clauză ex- presă, condițiunea rezolutorie tacită, care se aplică numai la contractele sinalagma- tice. (Laurent, XXVI, No. 524). 

care a apucat dea plăti dobânzi ce nu s'au stipulat, sau mai mari decât s'au stipulat, nu mai poate a le repeti, nici a le imputa :) asupra capitalului. (Civ. 992, 1092, 1111; Civ. Fr. 1906). 
Tezt. fr. Art. 1906. — L'emprunteur qui a pay6 des intârâts qui n'6taient pas stipulâs, ne peut ni les rEpâter ni les imputer sur le capital. 

Doctrină, 

„1. Potrivit dispoziţiilor art, 1906 c, civ. fr. (1588 e. civ. rom.) debitorul care a apucat a plăti dobânzi nestipulate sau mai mari decât acele stipulate, nu le mai poate cere înapoi, nici să le impute asu- pra capitalului, legea presupunând că plata lor a fost făcută în executarea unei con- venţii tacite. (Laurent, XXVI, No. 522; Baudry et Wahl, Prât, No. 912; Alexan- dresco, IX, p. 705; Comp.: Duranton, XVII, No. 599; Pont, I, No. 254; Guillouard, Prât, No, 133: Planiol, II, No. 2073). 2. Dacă debitorul a plătit din eroare dobânzi nestipulate sau mai mari ' decât 

cele stipulate, el va avea acțiunea în re- petițiune, (Laurent, XĂVI, No. 5%; Baudry et Wahl, Prât, No. 915; Alexandresco, IX, p. 706; Contra; Guillouard, Prât, No. 1353). 3. Dacă plaţa dobânzilor nestipulate sau mai mare decât cele stipulate, sa fă- cut din eroare de către moştenitorii debi- torului, ei vor avea acțiunea în repeti- une. (Duranton, XVII, No. 600; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 596, p. 602; Laurent, XXVI, No. 535; Huc, XI, No. 181; Baudry et Wahl, Prât, No. 913; Guillouard, Prâi, No. 135; Alexandresco, IX, p. 706). 4, Dacă există dol sau fraudă din par- tea creditorului, debitorul va avea acțiune în repetiţiune. (Alexandresco, TX, p. 706). _ Art. 1589, — (Mod. L. 10 Decemvr, 1882 2). Se detige o do- bândă de cinci la sută pe an pentru afacerile civile, și de şase 1) „A le imputa'i, adică: a le scădea. , 2) Textul „vechiului art. 1589, era: „Se defige o Ș,a hoţării de părți Quantumul ei“. A se vedea asupr a astea III, Cap. 10, Art, 2. A şi şi art. 1066 şi 1089 Pui Civ. se vedea şi Legea 

dobândă de zece la sulă, în toate cazurile unde. nu a dobânzii Codul Calimaci $ 1332 şi 1333, Codul Ca- din 20 Februarie 1879, asupra clauzei Penale, precum



Codul civil DESPRE IMPRUMUT Art. 1590 

la sută pe an pentru cele comerciale, în toate cazurile unde nu 

s'a hotărît de părți cuantumul ei. 
Dobânzile legale începute, cerute, precum şi cele consacrate 

prin hotărîri definitive, se vor calcula conform legii vechi, până 

în momentul promulgării legii de faţă. (Civ. 1, 1066, 1089, 

1587; Com. 43; L. contra cametei 1, 2). 

Lege contra cametei din 22 Aprilie, modificată la 27 Iulie 1931. Art. 1—Do- 

bânda legală anuală se fixează la: 10, în afaceri eivile și 20; în afaceri comer- 

ciale, socotite peste scontul Băncii Naţionale a României. 

Niei întrun caz dobânda legală nu va putea trece de 9%/, în materie civilă 

şi 10%, în materie comereială. 
Art. 2. al. 1. — Dobânda convenţională nu poate trece de 14%, anual. 

Bibliografie (continuare). 

CORSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 58. 

Doctrină. 

1, Dobânda comercială legală este în 
toate ţările mai mare decât cea civilă le- 
gală. (Alexandresco, LX, p. 700, nota 4). 

2. Părţile au voie să fixeze o dobândă 

mai mare decât cea legală 

numai să mu fie exagerată, căci în acest 

caz ar putea fi considerată ca o clauză 

penală şi anulată. (Alexandresco, IX, p. 

707). 

convenţională 

Art. 1590. — Adeverinţa dată pentru capital, fără rezervă a 

dobânzilor, este o presumpțiune de plata lor şi scutește de dânsa. 
(Civ. 1111, 1173, 1174, 1200, 1202; Civ. Fr. 1908). 

i Text. fr. Art. 1908. — La, quittance du capital donn6e sans reserve des 

intârâts, en fait presumer le paiement, et en opere la lib6ration. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N. Despre ipoteci, p. 58. 

Doctrină, 

1. Dovada plăţii dobânzilor, se face, în 
principiu, potrivit regulelor de drept co- 
mun asupra probei plăţii. (Dalloz, Râp,, 
Sup L, Pret ă intârât, No. 134; Laurent, 
XVI, No. 518; Baudry et Wahl, Pr&, No. 
917; Guillouard, Prât, No. 136; Alexan- 
dresco, IX, p. 705). 

2, Art. 1908 c. civ. fr. (1590 c. civ. rom.) 
derogă dela regulele dreptului comun pre- 
văzând că adeverinţa dată pentru capital 
fără rezervă în privinţa dobânzilor, este o 
prezumpţie de plata lor şi scuteşte de dân- 
sa, (Dalloz, R&p., Prât ă interât, No, 134; 
Laurent, XXVI, No. 518; Baudry et Wahl, 
Prât, No. 917; Guillouard, Prât, No. 136; 
Alexandresco, IX, p. 705). 

3. Explicarea acestei derogări se face 
prin interpretarea voinței părţilor. (Lau- 
rent, XXVI, No. 518; Baudry et Wabl, 
Prât, No. 918; Guillouard, Prât, No. 136). 

4, Prezumpţiunea din art. 1908 ce. civ. 
fr. (1590 c, civ. rom.), după o părere este 

juris et de jure şi deci nu admite proba 
contrară. (Troplong, Prât No. 414; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 396, text şi nota 8, 
p. 602; Laurent, XXVI, No. 518; Huc, XI, 
No. 199; Baudry et Wahl Prât, No. 919; 
Planiol,. II, No. 2074; Comp.: Alexan- 
dresco, IX, p. 704). 

5, După altă părere, această prezump- 

țiune” admite proba contrară. (Duranton, 
XVII, No. 606; Duvergier, VI, N>. 260; 

Pont, Commentaire-traiţ& deş petits con- 

trats, IL, No, 320; Dalloz, R€p., Prât 

intertet, No. 189; Guillouard, Prât, Na. 

157). 
2 Oricare din aceste păreri sar adop- 

ta, se admite în mod constant că această 

prezumpțiune poate fi combătută prin 

mărturisire şi jurământ. (Dalbz, R&p,, 

Suppl., Prât ă întârât. No. 135; Laurent, 

XXVI, No. 518; Huc, XI, No. 19; Baudry 

et Wabhl, Prât, No. 920; Guillouard, Pret, 
No. 138; Alexandresco, LX, p. 704). 

7, De câte ori chitanţa în privinţa ca- 
pitalului a fost dată din eroare, se admite 
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dovada contrară. (Troplong, Prâi, No. 414; 
Alexandresco, IX, p. 705), 

7 bis. Chitanţa dată pentru dobânzi 
posterioare, fără nicio rezervă în privinţa 
dobânzilor anterioare, poate, după împre-. jurări, să constitue o prezumpţie de plata acestor. din urmă dobânzi. (Alexandresco, IX, p. 705), Si 

8. Dispoziţiile art, 1908 e. civ. fr. (1590 c. civ. rom.) își găsesc aplicaţiunea nu numai la dobânzile unui preţ în bani, ci 
la orice datorie care produce dobânzi, pre- cum şi la dobânzile legale, convenţionale 

DEPOZIT Codul ci] 

sau judiciare. (Demante et Colmet de San. 
terre, VIII, No. 116; Dalloz, Râp., Prâ, â interet, No. 189; Suppl, Pret a intâre, No. 156; Alexandresco, EX, p. 705). 

9, Dacă s'a plătit numai o parie din capital, prezumpțiunea se va aplica la porțiunea de dobânzi corespunzătoare, (Laurent, XXVI, No. 519; Huc, XI, No. 199; Baudry et Wabhl, Prât, No. 921; Gu- illouard, Pret, No. 159; Alexandresco, IX, p.. 705; Contra: Pont, 1, No. 519; Dalloz, Rep.. Prât ă intâret, No. 189). 

TITLUL XII. 
Despre depozit şi despre sequestru, 

CAPITOLUL 1. 

Despre depozit în genere. 

Art. 1591. — Depozitul 
primeşte lucrul altuia spre 
(Civ. 1593, 1604; L. Timbr. 

în genere este un act prin care se a-l păstra și a-l restitui în natură. 
19 $ 

Tezt. fr. Art. 1915. — Le dEpât, en gânâral, est un acte par 

18; Civ. Fr. 1915). 

lequel on recoit la chose dW'autrui, 4 la charge de la garder er la restituer en nature. 
INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 
Act sub semnătură pri- 
vată 5. 

Amanet 18, 
Bani 5. 
Bun şi aprobat 5, 
Comodat 11, 13. 
Condiţiune 12, 
Conservare 9, 10, 
ontract real 6, 

Contract sinalagmatic 3, Contract sinalagmatic im- 
perfect 1. 

Contract unilateral 2. 
Convenţie secundară 10, 
Deosebire 12—15, 18, 19, Depozit 1 urm, 
Depozit convențional 7, 

Depozit judiciar 7. 
Detenţiune 8. 
Dublu exemplar 4. 
Folosință 14, 
Imprumut 14. 
Intenţie 19. 
Intrebuinţare 11, 
Mandat 15, 17. 
Obligaţie de a face 16. 
Posesiune 8. 
Preţ 12. 
Salar 3, 
Sechestru convențional 7, 
Sechestru judiciar 7, 
Tradiţie 6,'9, 
Vânzare 12. 

Doctrină, 

1. După o părere, depozitul este un.eon- tract sinalagmatic: imperfect. (Larombiăre, Obligations, Art. 1402 urm. No, 2; Dal- loz, Rep. D&pâ, No, 27; Suppl., Depât, No. 56; Baudry et Wahj, Depât, No. 1018). 2. După a doua părere, depozitul este un contract unilateral. (Guillouard, Depâ, île. ti Planiol, II, No. 2205; Alexandresco, > p. 6). 
3, Depozitul devine un contract sina- lagmatic când deponentul promite un sa- lar, ( audry et Wanl, Depât, No, 1018, 1168; Planiol, II, No. 2205; Alexandresco, „ No. 2), 
4. Nu se cere la contractul de depozit formalitatea dublului exemplar. (Huc, XI, No. 253; Baudry et Wahl. Depât, No. 1041; Guillouard, Depât, No. 4; Alexandresco, Ă, p. 7, nota). 

5. Depozitul constatat prin act scris care are de obiect sume de bani sau lucruri a- preciabile în bani, este supus formulei bunului şi aprobat. (Pont, I, No. 412; Lau- rent, XIX, No. 46; Huc, XI, No. 233; Bau- dry et Wabi, Depât, No. 1042; Guillouard, &p6 Alexandresco, X, p.f% nota). 
6. Depozitul este un contract real de. oarece pentru formarea lui este nevoie de tradiția lucrului. (Dalloz, Rep., Depât, No. 27; Alexandresco, +p. 5,6). , 7. In art. 1915 e civ. fr. (1591 c. civ. rom.) sa întrebuințat cuvântul act în loc de contract pentrucă definiţia dată de acest articol se aplică atât la depozitele şi sechestrele judiciare cât şi la depozi- tele şi sechestrele convenționale. (Demante et Colmet de Sanierre, VIII, No. 126 bis; Pont, Commentaire-traite des petits con- trats, I, No. 371; Dalloz, Rep., Depâi, No. 8: Suppl. Depât, No. 7; Laurent, XXVII, No. 68, Huc, XI, No. 226; Baudry et Wabhl, Dâpât. No. 1009; Guillouard, Dâpât, No. 5; Alexandresco, X, p. 5). 

8, Caracterul esenţial constitutiv al de- pozitului este detenţiunea materială a lu. crului iar nu posesiunea sa civilă. (Aubry et Rau, ed. 4a, IV, $ 401, text şi nota 5, p. 618; Dalioz, Rep., Dâpât, No. 8; Laurent, XXVII, No. Zi; Huc, XI, No. 228; Guillouard, Depât, No. 9, 27; A- lexandresco, ăĂ, p.2). ” , Pentru existența depozitului trebueşte ca scopul tradiţiei lucrului să fie conser- varea lui. (Dalloz, Rep., Depst, No. 8). 10. In cazul când obiectul principal al 
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contractului este paza lucrului, se poate 

adăuga o convenţie secundară şi contrac- 

tul xămâne tot depozit. (Dalloz, R6p., De- 
pât, Na. 10, 16). . 

11, Astfel depozitul nu se transformă 

în comodat dacă depozitarul are voie să 

se servească de lucru. (Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 401, text şi nota 4, p. 618 Da 
loz, Râp., Depot, No. 10, 16). 

12, Predarea unui lucru cu sarcina, de 

a-l restitui sau de a plăti preţul, constitue 

o vânzare sub conditiune iar nu un de- 

pozit. (Baudry et Wahl, Dâpot, No. 1015; 

Guillouard, Depot, No. 27). 
13, Depozitul se. deosebeşte de comodat 

deoarece depozitarul nu are dreptul să se 

folosească. de lucrul depus. (Laurent, 

XXVII, No. 73: Baudry et Wabhl, Dâpât, 

No. 1019; Guillouard, Dâpât, No. 24; A- 

lexandresco: X, p. 4, 22, nota 1). 

14, Depozitul se deosebeşte de împru- 

mut deoarece la acest din urmă contract 

tradiția se face pentru ca împrumutatul 

să întrebuinţeze lucrul iar nu să-l restiiue 

ca la depozit. (Alexandresco, X, p. 5 4). 

15, Depozitul se deosebeşte de mandat, 
deoarece depozitarul trebueşte să păzească 

DESPRE DEPOZIT 
Art. 1592—1593 

lucrul pe când mandatarul trebueşte să 

facă ceva pentru mandant. (Dalloz, R€p.. 

Dâpst, No. 9; Mandat, No. 17; Suppl., D&- 

pât, No. 1î; Laurent, XXVII, No. 74; Bau- 

dry ei Wabl, Depât, No. 1015: Guillouard, 

Depât, No. 25; Alexandresco, X, p. 4). 

16, Dacă depozitarul primește însărci- 

narea să şi facă ceva, contractul rămâne 

un depozit. (Dalloz, Râp. Dâpât, No. 9; 

Mandat, No. 17). 
17, Dacă se dă însărcinarea unei per- 

soane a păstra un lucru şi apoi să-l vândă 

sau să-l transporte, contractul este un 

mandat iar nu un depozit. (Dalloz, R6p.. 

Depât, No. 9). ! 

18. Depozitul se deosebeşie de amanet 

deoarece la amanet lucrul este dat ca ga- 

ranție. (Laurent, XXVII, No. 75; Baudr 

et Wahl, Dâpât, N5. 1014; Guillouard, 

Depât, No. 26). 
19, Pentru a se putea deosebi depozi- 

tul “de alte contracte cu care prezintă a- 

nalogie, se va lua în consideraţie inten- 

ţiunea părţilor contractante. (Demante et 

Colmet de Santerre, VIII, No. 128 bis; Lau- 

rent, XXVII, No. 72; Baudry et Wabhl, D6- 

pât, No. 1010; Alexandresco, X, p. 5). 

Art, 1592. — Depozitul este de două feluri: depozitul pro- 

priu zis și sequestru. (Civ. 1093 urm,, 1626 urm., Civ. Fr. 1916). 

Text. fr. Art. 1916. — Îl ş a deux espces de d&pâts: le d&pât propre- 

ment dit, et le s6questre. 

Doctrină. 

1. Depozitul este de două feluri: depo- 

zitul propriu zis şi sechestrul. (Alexan- 

dresco, X. p. 4). , 

CAPITOLUL II. 

_ Despre depozitul propriu zis. 

Secţiunea 1. — Despre natura depozitului. 

Art. 1593. — Depozitul este un contract esenţial gratuit, 

care nu poate avea de obiect decât lucruri mobile. 

El nu este perfect decât când s'a făcut tradiţiunea lucrului 1), 

Tradiţiunea se înlocueşte prin singurul consimţimânt, dacă 

lucrul ce este a se lăsa în depozit se află deja în mâna depo- 

zitarului sub orice alt îitlu. (Civ. 472 urm., 946, 1314, 1316, 

1591 urm., 1600, 1608, 1623, 1628, 1630; Civ. Fr. 19171—1919). 

Tezi. fr. Art. 1917. — Le d&pât proprement dit est un contrat esentiel- 

lement gratuit. 
Text. fr. Art. 

bili&res. 

1918. — Il ne peut avoir pour objet que des choses mo- 

Tezi. fr. Art. 1919. — Il est parfait que par la tradition rtelle ou 

feinte de le chose d&posce. 

1) Art. francez corespunzător 1919 se exprimă astfel: „La tradition rcelle ou feinte de la chose deposeet, 
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Art. 1593 
DESPRE DEPOZIT Codul ci] 

La tradition feinte suffit, quand le d&positaire „Se trouve dejă nani, A quelque autre titre, de la chose que l'on consent ă lui laisser ă titre de depât, 

Bibliografie (continuare). 
DocAN P. GEORGE, Notă sub 'Trib Oradea-Mare 3725 din 31 Oct. 1924, Pand. Rom, 19%, 210, 3 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Locaţiune de servicii 13, 
ucruri consumptibile 41. 

Lucruri corporale 3, 
ucruri incorpurale 9, 10. 

Mandat 43, 
Natura contractului 2, 
Promisiune 13, 
Salar 5—8, 
Servitute 9, 
Titlurile drepturilor incor- 

porale 10, 
Tradiţiune 16, 

Caracter comercial 4 
Cheltueli 6. 
Consimţimânt 16, 
Contract gratuit 1-—3, 
ontract real 14, 

Depozit 1 urm, 
Depozit necesar 1, 
Depozit voluntar 1. 
Drepturi 3. 
Esenţa contractului 1, 
Gratificaţie 3. 
Imobile 12, 13. 
Locaţiune de lucrări 5—8. 

Doctrină, 

1. Atâţ la depozitul voluntar cât şi la depozitul necesar, gratuitatea este de esen- tă contractului. (Dalloz, R&p., Dâpât, No. 15), 
2, După altă părere, contractul de de- pozit este gratuiţ Prin natura sa, iar nu Prin esenţă, (Alexandreseo, X, p. 7) . epozitul ă dacă deponentul ar oferi o gratificaţie de- Pozitarului, fiind de ajuns numai dacă e] 

Dâpât, No. 14, 53; Bau ry et Wabl, Depât, No. 1168; Alexandresco, Ă, p. 7). 4. Depozitul nu poate să aibă un carac- ter comercial. (Baudry et Wahl, Depât, No, 1018; Alexandresco, X, pag. 7; Con- tra: Huc, XI, No. 233), + Faptul că sa fixat un salar pentru depozitar după o părere, oricât de mic ar 1 acest salar, trans ormă locaţiune de lucrări, 

16, 12). 
6. După altă stipularea unui salar pentru depozitar, nu transformă în mod necesar depozitul într'un contract de locajiune de servicii, afară de cazul câna suma oferită dă beneficii depozitarului iar nu constitue > despăgubire dreaptă a chel- tuelilor ce trebue să le facă. (Pont, Com. mentaire-trait des petits contrats, I, No. 577; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 401, text şi nota 5, p. 618, 619; Dalloz, “Re ., DE pot, No. 6, 4; 

No. 2205; Alexandresco, Ă, p. 30, 40). ;„1m această de a. doua părere, după un sistem dacă depozitarul are meseria de a primi depozite, va fi un contract de ]o- Cațiune de lucrări, (Dalloz, Rep., Dpât, No. 15, 19). 
8. După al doilea sistem, chiar în acest 

caz, contractul va fi un depozit iar nu locaţiune. (Planiol, II, No. 2205). | 9. Pot face sbiectul unui depozit numaj lucrurile corporale iar nu şi cele incarpo- rale ca drepturi, servituţi. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 129 bis; Pont. 1, No. 38; Dailoz, Rep. 25; Laurent, , „ 79; Baudry et Wahl, Depât, No. 1025; Guillouard, De pot, No. 19; Planiol, [[, No. 2206; Alexan.- dresco, X, p. 7, 8 
10. Titlurile 

pot face obiectul unui depozit. (Troplong, Depât, No. 18; Demante et Colmet de San- tere, VIII, No. 129 bis; Pont, I, No. 38; Dalloz, Rep, Depât, No. 3; XXVII, No. 79; Baudry et Wahl, Dep, No, 1023; Guillouard, Depât, No. 19; niol, II. No. 2206; Alexandrese>, X, p. 8. 11], Pot face obiectul unui depozit lu- crurile care se consumă prin primul uz, emante et Colmet de Santerre VIII, 0. 129 bis, III; Pont, [. No. 583: Dalloz, €p., Depot, No 25: Huc XI, No 228; 

12. Imobilele nu pot face obiectul unui depozit. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 129; Dalloz, Rep. 6 , 25; Guillouard, Depât, No. 18; Planiol, II, No. 2206; Alexandresco, X, p. 8). 13. Dacă un proprietar dă în grije casa sa cuiva, va fi un contract de mandat sau de locaţiune de servicii. (Dalloz, Râp.. D& pât, No. 35; Planiol, II, No. 2206; Alexan- dresco, X, P. 8, nota 1). 14, - Depozitul 
(Troplong, Depât, No. 5, 20; Mourlon, III, 

arombiere, Obligations, Art. 1107, No. 6; Laurenţ, XXVII, No. 69: Baudry et Wahl, Deâpâ „1016; Guillouard, Depât, No. pri E laniol, II, No. 220%; Alexandresco, X, p. 7 6). 
15, Promisiunea de a primi un depozit este valabilă şi  deponenitul poate con- strânge pe depozitar să primească depo- zitul. (Demolombe, XXIV, No. 51; Tro- plong, Depât, No. 5; Demante et Cohnet de ânterre, . 

Depât, No. 1016; 

depozitarului sub orice alt titlu. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 150 
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Codul civil DESPRE DEPOZIT | Art, 1594-1596 

bis, II; Dalloz, Râp. Suppl, Depot, No. Jurisprudenţă. 

40 atent Xa p79: AO Bau Li 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

pot, No. 12; Alexandresco, X, p. 6). 1. A se vedea: art. 1576 nota 1. 

Art. 1594. — Depozitul este voluntar sau necesar. (Civ. 1593, 

1595 urm., 1620 urm.; Civ. Fr. 1920). 

Teat. fr. Art. 1920. — ke depât est volontaire ou n6cessaire. 

Doctrină, lui este dictată de împrejurări. (Alexan- 

dresco. X, p. 5). IE 

1, Depozitul propriu zis este voluntar 4, Depozitul mai poate fi şi judiciar, 

şi necesar. (Alexandresco, X, p. 4). (A lexandresco, X, p. 4, nota 4). 

2, Depozitul este voluntar în cazul când 5, Depozitul mai poate fi şi neregulaț 

persoana depozitarului a fost aleasă de atunci când depozitarul nu este obligat să 

deponent. (Baudry et Wabl, Depât, No.  restitue însuşi lucrul depus, ci un lucru 

1025; Alexandresco, X, p. 5). de aceeaşi specie şi de valoare egală. (Pla- 

3, Depozitul necesar sau mizerabil este  niol, II, No. 9215 urm.; Alexandresco. . 

acela când alegerea persoanei depozitaru-  X, p.5 

„Secţiunea II. — Despre depozitul voluntar. 

Art. 1595. — Depozitul voluntar se formează prin consim- 

țimântul celui ce dă și celui ce primește lucrul în depozit. (Civ. 

948, 953 urm., 1593, 1620; Civ. Fr. 1921). | 

Tezt. fr. Art. 1921. — Le dpât volontaire se forme par le consentement 

reciproque de la personne qui fait le dâpot et de celle qui le reșoit. 

Doctrină, Laurent, XXVII, No. 81; Guillouard, De- 

, „__pât, No. 29). , 

]. Pentru existența consimţimântului în 5, Contractul de depozit nu este viciat 

vederea formării contractului de depozit, prin eroarea părților asupra calităţii sau 

irebueşte ca deponentul să aibă intenția cantităţii lucrului. (Pont, I, No. 397; Dal- 

de a obliga pe deponeni să restitue în na-  loz. R€p., Dâpât, No, 32; Troplong, Depât, 

tură exact acelaşi lucru. (Dalloz, Râp., D6- No. 37; Alexandresco, X, p. 10). 

pât., No. 51; Alexandresco, X, p. 9). 6. Deponentul poate însă cere anularea 

2, Astfel, nu există depozit când o parte contractului când a fost în eroare asupra 

înțelege să primească un împrumut, iar calităţii lucrului, crezând că primeşte un 

cealaltă să facă un depozit. (Iroplong; lucru în depozit care nu-i produce 

Dâpât, No. 36; Pont, Commeniaire-trait€ niciun inconvenient şi când lucrul pe care 

des petits contrats; . |, No. 596; Dalloz, il primeşte este periculos sau insalubru. 

Râp., Depât, No. 31; Alexandresco, X, p. (Pont, ], No. 597; Dalloz, Râp„, Dâpât, 

9, 10). 
No. 32). 

3, Consimţimântul „nu irebueşte să 7. Când cauza principală a depozitului 

fie expres, ci poate fi şi tacit, cum ar fi a fost considerațiunea persoanei, eroarea 

primirea lucrului dat în depozit. (Pont, IL, . asupra persoanei deponentului sau depozi- 

No, 599: Dalloz, Rep, Dâpot, No. 51). tarului poate fi invocată de depozitar sau 

4. Depozitul voluntar se deosebeşte de de deponent. (Pont, 1, No. 398; Dalloz, 

depozitul necesar, deoarece la cel dintâi Rep, Dâpât, No. 55; Aubry et Rau, ed. 

există eomsimţimântul reciproc al persoa- 5-a, IV, $ 545 bis, nota 4 bis, pag. 49% 

nei care face depozitul şi al acelei care  Comp.: Troplong,. Depât,_No. 58; Alexan- 

primeşte depozițul. (Demante et Colmet  dresco, X, p. 10; Contra: Duranton, XVIII, 

de Santerre, VIII, No. 154 bis; Pont, 1,  No.9, 10). 

No, 595; Dalloz, Râp., Depât, No, 30; 

„Art, 1596. — Depozitul voluntar se face întotdeauna nu- 

mai de către proprietarul lucrului depozitat sau prin consim- 

țimântul său expres ori tacit. (Civ. 1610; Civ. Fr. 1922). 

Text. fr. Art. 1922. — Le A6pot volontaire ne peut râgulidrement &tre 

fait que par le propri&taire de la chose d&poste, ou de son consentement ex- 

pr&s ou tacite. 
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Art, 1597 | DESPRE DEPOZIT Codul vi] 
ină 

drept asupra lucrului depozitat, Proprie- Doctrină, tarul are dreptul să revendice iuerui Me oate să nu aibă proprie- depozitar. emanie et Colmet de San. 
ta: Piponental, poate să ci mumă folo-  terre, VIII, No. 135 „bis, II; Pont, I, No, 
sința lui. (Pont, Commentaire-trait6 des 400: Dalloz, Rep. Depât, No. 55; Laurenţ petits contrats, [, No. 400; Dalloz, Râp.. XXVII. No. 82; Baudry et Wahl, D&pă, 
Depât, No. 55; Hauc, XI, No. 2%2; Baudry No. 1034; Guillouard, Dăpât, No, 51; A. 
et Wahl, Depât, No. 1054; Guillouard, De- lexandresco, X, p. 12). La pot, No. 31; Alexandresco, X, p. 19). 4. Depozitul continuă ŞI îşi produce e. 

2. Astfel, uzufructuarul sau creditorul a-  fectele sale legale între deponent şi de. 
manetar pot da în depozit lucrul ce-l au  pozitar, cât timp adevăratul proprietar nu 
în stăpânire. , (Pont, Î. No. 400; Dalloz, revendică lucrul depozitat, (Demante et 
Rep.. Dâpât, No. 33; Huc, XI, No. 23%; Colmet de Santerre, VIII, No. 155 bis, III; 
Baudry et Wahl, Depât, No. 1034; Gu. Pont, I, No. 400: Dalloz, Rep, Depât, No, 
illouard, De&pât, No. 31; Alexandresco, X, 55: Laurent, XXVII, No. 82; Baudry et 

| p. 12). 
Wabl. Dâpâ&, No, - 1034; Guillouard, Dc. 

i 3. În cazul când depozitul a fost făcu  pât, No. 54; Planiol, II, No. 2208). 
4 de un deținator care nu avea niciun 

  

Art. 1597. — Depozitul voluntar nu se poate face decât prin înscris 1), (Civ. 1180, 1191, 1197, 1198, 1204 urm., 1208, 1220 urm,, 1598, 1606, 1621, 1705; Civ. Fr. 1923). 

Teat. fr. Art. 1923. — Le depât volontaire doit tre prouve par  &erit, 
La preuve testimoniale n'en est point regue pour valeur exeâdant cent ein- 

_ quante francs. 

Bibliografie (continuare). 
GEORGEAN N, Studii Juridice, vol. I, „Depozit. Dovada contractului“, p. 44; » Mărturisire, 

. Indivizibilitate“, p. 77, 78, 

Doctrină, 
Jurisprudenţă. N 1. Dovada contractului de depozit vo- (Continuare dela 1924 până la 1927) 

i luniar se va face potrivit regulelor de 
, 

drept comun. (Baudry et Wahl, D&pât, Il. In fapt: Intimata a chemat în jude- 
No. 1045; Alexandresco, X, No. 14). cată pe recurenţă, ca legatară universală, 

2. Depozitul voluntar nu poate fi do- spre a fi obligată să-i plătească suma de 
vedit cu martori, când valoarea lui e mai 100.000 lei, valoare i î i 
mare de 150 lei, decât dacă există un în. Succesiunea defun 
ceput de probă scrisă sau partea a fost în cesta se recunoaşte dator cu această sumă 

imposibilitate să-şi procure o probă scrisă către intimată,. . 
sau proba scrisă dobândită a fost pierdută Curtea de Apel a admis: acțiunea, mo- 

intr'o cauză de forţă majoră neprevă- tivând că, înscrisul în discuţiune fie că 
, ; Pont, |, ar constata un împrumut real, fie o do- 

No. 402; Laurent, XXVII, No. 89; Huc, XI, i izată i 
No, 255; Baudry et Wa], Dâpât. No. 1046;  şterea completă a o 
x louaad, Depât, No. 40; Alexandresco, de a plăti suma în 

> PD. 14). 
i 

: „IL No. at: lui decujus, fiindu-i încredinţat spre pă- 
Huc, XI, No. 252, 254; Baudry et Wabl, strare de către inţi i 
D&pât, No. 1047, 1051; Guillouard, Depât, care se afla în imposibilitate morală a-şi 

0. 40 urm.; Alexandresco, X, p. 14). procura dela defunct o dovadă înscrisă a 
4. Depozitul care va avea un caracter acestui depozit, Soluţia instanței de fond 

comercial față de depozitar, va putea îi a fost confirmată, pe baza acelor consta- 

dovedit cu martori, oricare ar fi valoarea ţări de fapt, de Inalta Curte. 
lui. (Baudry et Wahl, D&pât, No. 1248 bis; In drept: Depozitul ca Şi oricare alt con- 

Alexandresco, X, p. 55). 

  

tract pentru dovedirea căruia legea cere 

a 

_ 
1) Art. francez corespunzător 1923 adau ă: „La preuve te, i 4 , £ i, our Da- 

leur exctdant Cent cinquante francs*:, s : P Ș(moniale men es „Point Tegue p 

— 244 —



Codul civil DESPRE 

un act scris, se poate dovedi potrivit art. 

1198 c. civ., prin. martori şi deci prin pre- 

zumpţiuni, atunci când creditorul sa aflat 

în imposibilitate materială ori morală de 

a-şi procura dovada scrisă sau de a con- 

serva o atare dovadă. 

Prin urmare, în speță, Curtea de Apel 

constatând că intimata nu avea putinţa 

de a-i cere lui decujus dovada că a primit 

spre păstrare înserisul în discuţiune, a fost 

în drept să stabilească existența depozi- 

tului din actele cauzei şi din prezumpţi- 

uni, şi procedând asifel nu săvârşeşte 

vreo violare de lege. 
Din moment ce Curtea de Apel constată 

că. — înscrisul în discuţiune este un act 

complet, ce constată o obligațiune, iar nu 

o simplă notă domestică, şi că înscrisul 

s'a găsit în casa de fier cu titlu de depo- 

zit. urmează că nu poaie fi vorba de o 

violare, a art, 1185 c. civ. şi nici de pre- 

zumpţiune de liberaţiune prin.  remiterea 

xoluntară; deci nici omisiunea ce se im- 

pută Curţii de Apel în această privință 

nu are un caracter esenţial şi nu poate 

atrage anularea hotăririi. 

Nici susţinerea recurentei că donațiunea 

deghizată cuprinsă în menţionaiul înscris 

ar fi nulă, deoarece-n'a fost acceptată conf. 

art. 814 c. e., de către intimata donatară, 

nu este fondată, — căci în decizia sa, 

Curtea de Apel constată în mod expres 

că acceptarea a avut loc în mod tacit şi 

că. însuşi faptul că, întimata a predat 

defunctului înserisul în depozit, implică 

acceptarea donaţiunii. - (Cas. Î, dec. 700, 

din 16 Martie 1925, Pand, Rom. 1926, III, 

82). 
9, Pe lângă că existenţa depozitului 

în discuțiune nu se contestă de recurent, 

apoi dovada acestei convenţiuni dintre 

DEPOZIT Art. 1598 

dânsul şi intimat mai rezultă în speţă şi 

din actele serise arătate în sentinţa Tri- 

bunalului. 
Odată ce părţile au constatat prin act 

seris această conventiune, desfacerea ei nu 

poate fi constatată decât tot prin act scris, 

astțel că; proba cu martori, cerută pentru 

dovedirea desfacerii convenţiunii, nu pu- 

tea fi admisă în speţă decât în cazurile 

excepţionale. din art. 1197 şi 1198 codul 

civ. şi recureniul nu a pretins şi nu a 

dovedit la instanta de fond că s'ar alla 

în aceste excepţii. (Cas. IL, dec. 481 din 

15 Decemvrie 1925, Jur. Rom. 9/1926, Curier 

ud. 22/1926, Dreptul 32[1926). 

„8. Incredinţarea unei scrisori care cu- 

prinde o convenţiune a advocatului în scop 

de a colabora cu beneficiarul ei la vân- 

zarea unui imobil, constitue un depozit 

voluntar. . 

În caz de pierdere a acestei scrisori, 

dovada cn martori este inadmisibilă, de- 

oarece, partea nu era constrânsă a face de- 

pozitul, aşa că pierderea ei de către de- 

pozitar nu constitue o cauză de forţă ma- 

oră. (Cas. IL, 1757 din 5 Martie 1926, Pand: 

Rom. 1926, III, 150). 

4, In specie recurentul recunoscând în 

instanţă că a primit o vacă în depozit, 

această mărturisire constitue o dovadă 

completă a depozitului şi de aceea peniru 

dovedirea lui nu este nevoie să se producă 

act scris, aşa cum cere art. 1597 din codul 

civil. 
Pe acest temei este-a se decide că 

instanța de îond nu comite nicio omi- 

siune esenţială dacă nu discută obiecţiu- - 

nea recurentului, privitoare la modul de 

probaţiuune al depozitului voluntar. (Cas. 

Î, 14856 din 9 Martie 1926; Jurispr. Gen. 

1926, No. 1362). 

Art. 1598. — Dacă depozitul s'a făcut de către o persoană 

capabilă către una necapabilă, aceea. ce a făcut depozitul are 

numai acţiune de revendicaţiunea lucrului depozit, pe cât timp se 

ailă în mâna depozitarului, 

Teat. fr. 
ă une personne qui ne l'est pas, 

sau acţiune de restituţiune, pe cât 

aceasta s'a folosit. (Civ. 949 urm,, 1098, 1164, 1597; Civ. Fr. 1926). 

Art, 1926. — Si le depât a €t6 fait par une personne capable 

j la personne qui a fait le dâpât na que Vac- 

tion en revendication de la chose d&poste, tant qwelle existe dans la main du 

d&positaire, ou une action en restitution jusquă, concurrence de ce qui a tourne 

au profit de ce dernier. 

Doctrină. 

1. Deponentul trebueşte să aibă capa- 

citatea de a administra. (Huc, XI, No. 256; 

Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1028; Gu- 

illoară, Dâpât, No. 35; Alexandresco, X, 

p. 10). 

2. Depozitarul trebueşte să aibă capaci- 

tatea de a se obliga. (FHuc, XI, No. 236; 

Baudry et Wahl, Dâpât, No. 105; Gu- 

illouard, Dpât, No. 34; Alexandresco, X, 

p. 12). 
3. Sunt incapabili a primi un depozit: 

minorul chiar emancipat, interzisul. (Pont, 

Commentaire-trait& des petits_contrais, 

1, No 411; Dalloz, Rep., Suppl., Depât, No. 

16: Huc, XI, No. 256: Baudry et Wabhl, 

Depât, No. 1055; Guillouard, Dâp6t, No. 
54; Alexandresco, X, No. 12). 

4, Persoana pusă sub consiliu judiciar 
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Art. 1599 

poate primi un depozit, deoarece legea nu interzice aceasta. (Dalloz, R€p., Suppl,, 
Depât, No. 17; Contra: Pont, Î, No. 45; Baudry et Wahl, Depât, No. 1035; Gu- illouard, Depât, No. 54; Alexandresco, X, 19). 
p 5. Dispoziţiunile art. 1926 c. civ. fr. (1598 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicațiunea mi- norului depozitar decât în cazul când el nu este capabil de discernământ şi când a determinat lucrul dat în depozit fără intenție. In cazul: contrar el va fi obligat să restitue lucrul depozitat sau echivalen- tul, el fiind răspunzător de paguba cau- zată prin delictul său. (Demante et Colmet de -Santerre, VIII, No. 157 bis, IV; Aubry et Rau. ed, 4-a, IV, $ 402, text şi nota 5, p. 620: Dalloz, Rep., Depât, No. 42; Lau- rent, XXVII, No. 8%; Baudry et Wahl, Dc pât, No. 1057; Guillouard, Depât, No. 1057; Alexandresco, X, p. 15). , 
6. Acţiunea calificată în revendicare de 

DESPRE DEPOZIT Codul ciși] 

art. 1926 c. civ. fr. (159 e, civ, TOm.), a deponentului contra depozitarului incapabil pentru a-şi relua lucrul, este o acțiune reală. (Baudry et Wahl, Depât, No. 1056), 7. Dacă lucrul depozitat nu mai € în mâinile depozitarului incapabil, deponen. tul are acţiune contra depozitarului nu. mai în măsura cât a profitat din prețul vânzării lucrului. (Pont, I, No. 419; Lau- rent, XXVII, No. 8; Baudry et Wahl, Depât, No. 1056: Guillouard, Depât, No. 56; Alexandresco, X, p. 12). 
8. Pentru a se sustrage dela obligaţiile ce-i sunt impuse de depozii, depozitarul incapabil poate cere anulărea, (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 157 bis, II; Pont, 1, No. 419; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 402, text şi nota 1, p. 619; Laurent, XAVII, No. 8). 
9. Această soluție are loc chiar dacă deponentul ar fi și el incapabil. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV. $ 402, nota 1, p. 619). 

Secţiunea III. — Despre îndatoririle depozitarului. 
Art. 1599. — 

lucrului depozit, 
(Civ. 989, 1080, 

Text fr. Art. 1927. — Le chose d&posâe, les mâmes soins 
* appartiennent. 

Depozitarul 
întocmai 

Bibliografie 

trebue să îngrijească de paza precum îngrijeşte de paza lucrului său, 1540, 1564, 1566, 1600 urm.; Civ, Fr, 1927), .) 

d&positaire doit apporter, dans la garde de la qu'il apporte dans Îa garde des choses qui lui 

(continuare), 
PETIT EUGEN, Notă sub Trib. Seine, S. I, 25 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No. 882. 

Doctrină. 

1. Greşeala depozitarului va fi apre- ciată in concreto, adică cu privire la persoana . însăși a depozitarului, iar nu luând ca bază grija pe care un bun pro- prietar o -aduce, în general, administraţiei averii sale, deoarce el nu trage din lu- crul depozitat niciun folos. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 159 bis, T; Pont, Commentaire-traită des petits con- irats, [, No. 40: Dalloz, Rp. Depât, No. 46; Suppl., Depât, No. 19; Laurent, XXVII, No. 9%; Huc, XI, No. 257;  Baudry et Wabhl, Dâpât, No, 1054: Guillouard, D6- pât, No. 47; Planiol, II, No. 2211; Alexan- dresco, X, p. 17, 18). 
2. Depozitarul nu trebue să asigure lu- crul contra incendiului dacă nu i-a impus aceasta deponentul. (Huc, XI, No. 237; Baudey et Wahl, Deâpât, No. 1075; Alexan- resco, X, p. 17). 

+ Depozitarul: nu este răspunzător că a preferit să scape lucrul său faţă de lu- crul depozitat afară de cazul când acesta ă loare cu mult mai (Duranton, XVII, No. 58; Pont, I, No. 427; Dalloz, Rep., Dâp6t, No. 49; Bau. 

dry et Wabj, Depât, No. 1069; Alexan- dresco, X, p. 18).: 
4. După altă părere, el poate preferi în orice caz să scape lucrul său față de lu- crul depozitat. (Duvergier, VI, No. 428: Laurent, XXVII, N 
uillouard, Depât, No. 65). 
5. Dacă depozitarul a scăpat lucrul de- pozitat lăsând să piară lucrul său, depo- nentul va trebui să-] despăgubească. (Dal- oz, Rp.. Dâpât, No. 49; Baudry et Wabhl, Deâpât, No. 1070; Guillouard, Depât, No. 115; Alexandresco, X, p. 18, 19), + Depozitarul este răspunzător de pier- derea lucrului depozitat, pe care l-a în- credințat unui terţ, fără necesitate şi fără consimțimântul deponentului. (Huc, XI, No. 257; Baudry et Wabhl. Depât, No. 1057). 7. In cazul când au fost însărcinaţi mai mulți, depozitari, nu există solidaritate în- tre ei, dacă nu a fost stipulată şi pierde- rea cauzată prin greşeala sau dolul unuia din depozitari,,; liberează pe ceilalţi. afară dacă ei au garantat pierderea. . Rep. Depât, No. 121: Huc, XI, 232; Bau- dry et Wah], Dâpât, No. 1068), + Dacă însă lucrul depozitat a fost de- turnat în mod fraudulos de toți depozi- 
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0. 97; Huc, XI No. 259; 
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Codul civil 

tarii în înţelegere între ei. răspunderea 

va fi solidară. (Dalloz, Rp. Depât, No. 

121). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Depozitarul deşi responsabil de culpa 

„levis in concreto” (art. 1599 c. c.), nu 

Art. 1600. 

se aplice cu mai mare rigoare: 

1. Când depozitarul s'ar 

DESPRE DEPOZIT 
Art. 1600 

răspunde în genere de cazurile fortuite 

(ari. 1601 ce. c.), „nemo praestai  casum 

fortuitum“, nici chiar în împrejurările ex- 

cepționale prevăzute de art. 1600 ce. c., 

când responsabilitatea sa este mai mare, 

culpa „levis in abstracto“. (Trib. Tecuci, 

952 din 25 Iunie 1925; Pand. Rom. 1925, 

VII, 159). 

—  Dispoziţiunea articolului precedent trebue să 

îi oferit a primi un depozit; 

2, Când sar fi stipulat vreo plată pentru paza depozitului; 

3. Când depozitul s'a făcut numai în folosul depozitarului; 

4. Când s'ar fi alcătuit expres ca 

zător de orișice culpă. (Civ. 1080, 1593; Civ. 

Text. fr. 

vecevoir le dâpot; 

depozitarul să îie răspun- 
Fr. 1928). 

Art. 1928. — La disposition de lartiele precedent doit tre 

appliqute avec plus de rigueur, 10 si le depositaire s'est offert lui-mâme pour 

90 sil a stipule wm salaire pour le garde du depât; 30 si le 

depât a 6t€ fait uniquement pou» Pintârât du dâpositaire; 4 sil a €t€ convenu 

expressement que le d&positaire repondrait de toute espăce de faute. 

Bibliografie (continuare). 

Perir Evgeny, Notă sub Trib. Seine S$. |, 25 Mai 1925, Jur. Gen. 1920, No. 882. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

  

Apreciere 2. Culpă uşoară in abstracto 1. 

Bancheri 4 Depozit salariat 6, 7. 

Bani î, 6. Hangiu 5. 

Cadouri 7. Hotelier 5. 

Căruţaşi 5. Intenţie 2. 

Circumstanţe 2. Interes 8, 9. 

Convenţie expresă 10. Ofertă 3—5. 

Culpă 1 urm. Salar 6, 7. 

Culpă foarte uşoară 8, 9. 1 Vapoare 5. 

Doctrină. 

1. In cazurile prevăzute de art. 1928 

e. civ. fr. (1600 e. civ. rom.) depozitarul 

răspunde de greşeala ușoară in abstracto, 

el trebuind să aibă pentru lucrul depozitat 

grija unui bun proprietar iar nu aceea 

pe care ar avea-o pentru propriile lui a- 

faceri. (Pont, Commentaire-trait6 des _pe- 

tits contrats, L No. 455; Baudry et Wabhl, 

Depât, No. 1059; Guillouard, Depât, No. 

52: Alexandresco, X. p. 19). 
2, Pentru fixarea răspunderii, tribuna- 

lele vor lua în consideraţie intenţia şi 

împrejurările. (Pont, I, No. 45; Guillouard, 

Depât. No. 52). 
3. Pentru ca oferta depozitarului să. în- 

greuneze responsabilitatea sa, trebueşte ca 

ea să fi fost insistentă, nefiind de ajuns 

dacă a fost făcută numai din pură bună- 

voință. (Pont, 1, No. 450; Dalloz, Rep., D&- 

pât, No. 52). . 
4. Astfe] dispoziţiunile art. 1928-10 c. 

civ, fr. (1600-10 e. eiv. rom.), se aplică ban- 

cherilor. (Dalloz, R€p.. Banquier, No. 52; 

Huc, XI, No. 258). : 

5. De asemenea hotelierilor, hangiilor, 

căruțaşilor, căpitanilor de corăbii. (Dalloz, 

Rep., Depât, No. 52). 
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6. Depozitarul salariat are răspunderea 

unui bun proprietar. (Laurent, XXVII, No. 

99; Huc; XI, No. 238; Baudry et Wabl, 

Dâpât, No. 1062; Guillouard, Depâi, No. 

55, 55; Alexandresco, X p. 19). 

7. Pentru ca această regulă să-şi gă- 

sească aplicațiunea, trebueşte ca să se îi 

stipulat un adevărat salar, nefiind de ajuns 

dacă deponentul dă depozitarului unele 

cadouri. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV: $ 401, 

text şi nota 5, p. 618, 619; Pont, ÎL. No. 577; 

Huc, XI, No. 258; Baudry et Wahl, Dâp6t, 

No. 1168). 
8. Depozitarul este răspunzător de 

culpa foarte uşoară dacă depozitul este 

făcut numai în interesul său. (Dalloz, Rep., 

Dăpât, No. 54, 55; Baudry et Wahl, D6- 

pât, No. 1065; Alexandresco, X, p. 19). 

9. Această regulă îşi găseşte aplicația 

chiar dacă interesul deponentului este a- 
mestecat cu cel al depozitarului. (Duver- 

gier, VI. No. 456; Dalloz, Rep., Dâpât, No. 

56; Huc, XI, No. 258; Baudry et Wabl, 

Dâpât, No. 1065; Guillouard, Depât, No. 

57; Alexandresco, X, p. 19; nota 5). 

10. Pentru ca răspunderea depozitarului 

să fie agravată, nu este de ajuns dacă sa 

“stipulat că depozitarul va răspunde de 

greşelile sale, ci trebueşie o convenţie ex- 

presă că el va răspunde de orice specie 

de fraudă. (Dalloz, Râp.. Dâpât, No. 57; 

Laurent, XXVII. No. 99; Alexandresco, X, 

p. 19, text şi nota 2). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art. 1599, nota 1.



Art. 1601-—1602 DESPRE DEPOZIT Codul cii, 
Art. 1601. — Depozitarul nu răspunde niciodată de strică. ciunile provenite din forță majoră, afară de cazul „Când a fost pus în întârziere pentru restituţiunea lucrului depozit. (Civ. 1044, 1074, 1079, 1082, 1083, 1156, 1604 urm., 1608; Civ. Fr. 1929). 
Tet. fr. Art. 1929. — Le depositaire n'est tenu, en aucun cas, des ac- cidents de force majeure, ă moins qu'il n'ait 6t mis en demeure de restituey la chose d&poste. 

INDEX ALFABETIC . 6. Depozitarul răspunde de cazurile de (la doctrină), forță majoră din momentul ce a fost pus 
Asigurare 10. Incendiu 3, în întârziere să restitue depozitul. (Dalloz, 
Bancher 4. Intârziere 6, 7, Rep., Depot, No. 58; Alexandresco, X, p. 
Bani 4. Interes 3. ÎN 20) , Cazuri fortuite 4 urm. Lucruri fungibile- 4. . , j , 
Convenţie contrară 3, 3, Negligenţă 5, 7. Depozitarul nu răspunde de cazurile 
Depozit d urm. prețanțiune * de forță majoră, chiar dacă a fost pus în întârziere, dacă e] dovedeşte că pierderea lucrului ar fi avut loc chiar (aci el ati Doctrină, iost restituit deponentului. ont, Î, No. octrin 459: Dalloz, Rep., Dâpât, No. 58; Laurent, ]. Nici chiar în cazul prevăzut de art. XXVII, No. 100; Huc, XI, No. 259; Baudry 
1928 c. civ. fr. (1600 e. civ. Tom.), depo- et Wabhl, Dâpât, No. 1071; Guillouard, De- 
zitarul nu răspunde de pierderea sau  pât, No. 61; Alexandresco, X, p. 20). 
deteriorarea lucrului dat în depozit, cau- 8. Dovada cazului de forță majoră va 
zată prin un caz de forţă majoră, (Pont, trebui să fie făcută de depozitar, (Tro- 
Commentaire-traite des petits contrats, ÎI,  plong, Dâpât, No. 121: Pont, I, No. 438: 
No. 437; Dalloz, Râp., Depât, No. 54, 58;  Dalloz, Râp.._Depât, No. 61: Suppl., DE- 
Laurent, XXVII, No. 100; Baudry et Wabhl, pât, No. 21: Baudry et WVahi, Depât, No. 
Depât, No. 1071; Alexandresco, X, p. 20). 1075; Guillonard, Depât, No. 62, 77; A- epozitarul va răspunde de Cazurile  lexandresco, X, p. 21). fortuite sau dt forţă majoră, dacă sa o- 9. Incendiul nu poate fi considerat ca 
bligat la aceasta prin convenţie, (Laurent, un caz fortuit de natură a dispensa pe 

IL, No. 100; Baudry et Wabij, Depât, depozitar să stabilească împrejurările în 
No. 1071; Guillouard, Dâpât, No. 60; A- care a avut Joc şi din care să reiasă lipsa 
lexandresco, X, p.y21). 

culpei sale. (Troplong, Depât, No. 9%; De- 
+ După altă părere, depozitarul nu se  mante et Colmet de Santerre, VIII. No. 

poate obliga să răspundă de cazurile de 14i bis; Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 40, 
forță majoră, cel puţin în cazul când de- nota 18, p. 625; Dalloz, R€p., Suppl., De- 
pozitul este făcut numai în interesul de- pât, No. 22; Baudrv et Wahl, Depât, No. 
ponentului. (Pont, I. No. 440: Dalloz, Rep., 1074; Guillouard, D&pât, No. 77; Alexan- 
Depât, No. 59). 

dresco, X, p. 21). În cazul când depozitul are de obi- 10. Dacă depozitarul a asigurat lucrul 
ect lucruri fungibile, cum ar fi de exem- depozitat şi nu este îndoială în numele 
plu sume de bani depuse la un bancher de cui a făcut asigurarea, se va prezuma că 
care el se poate servi în orice moment, de- asigurarea s'a făcut în numele deponen- 
pozitarul va răspunde de Cazul de forță tului (Baudry et Wabh], Depât, No. 1077). 
majoră. (Pont, |, No. 441; Dalloz, Râp,, ă Depât, No. 54). 

"Forţă majoră 1 urm, | 

; 5. Depozitarul răspunde de cazul de Jurisprudenţă. 
orță majoră când a existat din partea sa Continuare dela 1924 până 1a 1927 

lipsă de precauţiune. (Laurent, XXVII, No. (Continua e până 1a 1921) ) 
100; Alexandresco, X, p. 20). ]. A se vedea: art. 1599, nota 1. 

Art. 1602. — El nu poate să se servească de lucrul depus fără permisiunea expresă sau tacită a deponentului. (Civ. 1081, 1088, 1156, 1504, 1565 urm., 1591; Civ. Fe. 1930). „Zezt. fr. Art. 1930. — II ne peut se servir de la chose deposte, sans la 
permission expresse ou Presumâe du d&posant. | | 

Bibliografie (continuare). PETIT EUGEN, Notă sub_Trib. Seine S: |, 25 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No. 882. 
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Codul civil 

Doctrină. 

1. Pentru a stabili dacă există consim- 

țimânt tacit al deponentului ca depozita- 

rul să se servească de lucrul depozitat, se 

va lua în consideraţie natura lucrului şi 

gradul de deteriorare a lui prin întrebuin- 

lare. Astfel va fi greu să se presupue CON- 

simţimântul tacit al i 

obiectul depozitului îl formează lueruri 

fungibile şi mai ales bani. (Pont, Î, No, 

444; Dalloz, R&p.. Depât, No. 65: Laurent, 

XXVII No. 102; Huc, XI, No. 240; Bau- 

dry et Wahl, Depât, No. 1079 urm; Gu- 

illouard, Depât, No. 66). 

2, In cazul când depozitarul se serveşte 

de "lucrul depozitat fără consimţimântul 

expres sau tacit al deponentului, va trebui 

să plătească acestuia daunele rezultate. 

(Pont, IL, No. 446; Dalloz; Râp., Dâpât, No. 

64 72). 

3, În acest caz, răspunde nu numai de 

greşelile sale, ci şi de cazurile de forţă 

maţoră. (Duvergier, VI, No. 445; Pont, |, 

Art. 16083. — Nu poate de 

ce i s'au depozitat, dacă i s'au 

DESPRE DEPOZIT 

deponentului, când 

Art. 1603— 1604 

No.'446; Dalloz, Râp., D&pât, No. 44; 

Laurent, XXVII, No. 103; Baudry et Wabhl, 

Depât, No. 1082; Guillouard, Dâpât, No. 

683: Alexandresco, X, p. 22). 

4. EL va fi scutit de plata despăgubirilor 

numai dacă va dovedi că lucrul ar fi 

pierit chiar dacă nu se servea de el. (Du- 

vergier, VI, No. 445; Pont, Î, No. 446; Lau- 

rent, XXVII, No. 103: Baudry et Wabl, 

Depât, No. 1082; Guillouard, Depât, No. 

68). 
5, Dacă depozitarul s'a folosit fără au- 

torizajție de sumele de bani depuse, după 

o părere, el va trebui să dea toate bene- 

ficiile realizate deponentului. (Pont, I, No. 

469; Dalloz, Re&p., Depât, No. 80). 

6. După altă părere, în acest caz de- 

pozitarul va trebui să plătească deponen- 

talui numai dobânda legală a sumelor în- 

trebuințate fără consimţimântul acestuia. 

(Duvergier, VI, No. 471; Troplong, Dâpât, 

No. 105: Baudry et Wahl, Depât, No. 1112; 

Guillouard, Depât, No. 75; Alexandresco, 

X, p. 27). 

“fel să caute a vedea lucrurile 

încredințat în o ladă închisă sau 

sub o copertă sigilată. (Civ. Fr. 1931). 
a 

Text. fr. Art. 1931. — Il ne doit point chercher ă connaâtre quelles sont 

les choses qui lui ont &t6 depostes, si elles 

ferm on sous une enveloppe cachetee. 

Doctrină. _ 

1, Art, 1951 e. civ. fr. (1605 c. civ. rom.), 

este o interpretare a voinței prezumate a 

părtilor. (Laurent: XXVII, No. 104; Baudry 

et Wahl, Depât, No. 1086; Guillouard, DE- 

pât, No. 67; Alexandresco, X, p. 22). 

2, Astfel, când deponentul predă de- 

pozitarului o ladă închisă, precum şi 

lui ont 6t€ confi6es, daus un coffre 

cheile, el îl autoriză prin aceasta să des- 

chidă lada. (Dalloz, Râp., Dâpât, No. 68). 

3. In cazul când depozitarul violează 
secretul depozitului el va fi răspunzător de 
toate pagubele ce vor rezulta din aceasta 

pentru deponent. (Pont, |, No. 450; Aubry 

e Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, text şi nota 5, 

p. 622; Huc, XI No. 241; Baudry et Wahl, 

Dâpât. No. 1087; Guillouard, Depât, No. 

63; Alexandresco, X, p. 22). 

Art. 1604. — Depozitarul trebue să înapoeze tot acel lucru | 

ce a primit. 
Un depozit de bani, când depozitarul, conform art. 1602, 

făcuse întrebuințare de dânsul 1), trebue să se restituiască în 

acele monete în care s'a făcut, atât în cazul de sporire cât și 

în acela de scădere a valorii lor. (Civ. 1147, 1578 urm., 1591, 

1605 urm., 1611; Civ. Fr. 1932; Civ. Ital. 1848). 

Ă Teat. fr. Art. 1932. — Le depositaire doit rendre identiquement la chose 

mâme qu'il a recue. 
Ainsi le depât des sommes monnayes doit tre rendu dans les mâ&mes 

A .. 72 2 *, : 
. -. 

especes qu il a 6t€ fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de 

diminution de leur valeur. . 

1) In textul art. francez, lipsesc din art, 1604, cuvintele: „Când i : 

făcuse întrebuințare de dânsuli. ” „„„Când depozitarul conform art. 1602 
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Art. 1604 

Text. Ital. Art. 1848. — Il 
ha ricevuto. 

Un deposito di denaro, 
tario ne avesse fatto uso, 

DESPRE DEPOZIT 

quando in conformită dell'articolo 1846 
deve restituirsi nelle medesime specie in cui 

Codul civil 

depositario deve restituire identica, Cosa, che 

il deposi- 
fu fatto, nel caso tanto d'augmento quando di diminuzione del loro valore. 

Bibliografie (continuare). 
DocaAn P. GEORGE, Notă sub Trib Oradea-Mare 3722 din 31 Oct. 1924, Pand. Rom, 1995, II, 210; 
Perir Eucey, Nofă sub Trib. Seine S. 1, 25 Mai 1925, Jur. Gen 1926, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Bani 2, 7. Imprumut 2, 10, 41. , Culpă 1, 4—6, Perderea lucrului 4, Daune-interese 4—6. Probă 8. Definiţie 9. Profit 3. 
Restituire 1 urm. 
Scăderea valorii 3. 
Sporirea valorii 3. 
Valoarea lucrului 3—6. 

Depozit 1 urm. 
Depozit neregulat 9-41. 
Dobânzi 7, 
Dovadă 8, 

Doctrină. 

1. Depozitarul trebueşte să restituiască acelaşi lucru ce la primit, în întregimea lui, afară de cazul când a pierit în parte, fără greşeala lui. (Dalloz, Rp. De&pât, No. 72; Alexandresco, X, p. 24, 26). 
2. Depozitarul unei sume de bani tre- bueşte să restitue, nu piese asemenea, ci aceleaşi piese ce le-a primit, afară de ca- zul când a fost autorizat să proceadă alt- fel, căci în caz contrar contractul ar de- veni un împrumut. (Pont, I, No. 445; Dal- “loz, Râp., Suppl., Depât, No. 27; Laurent, XĂVII, No. 106; Baudry et Wabl, Depât, No. 1089; Alexandresco, X, p. 24), 
3. Aceasta este rațiunea pentru care Sa prevăzut în art. 1930 c. civ. fr. (1604 c€. civ. rom.), că deponentul va profita de creşterea valorii banilor sau va suporta micşorarea valorii lor. (Demante et Col- met de Santerre, VIII, No. 148 bis. II; Pont, I, No. 455; Baudry et Wabl, Depât, No. 1089; Guillouard Depot, No. 69). 4. Depozitarul care nu poate restitui în natură lucrul depozitat, fie pentrucă l-a! vândut, fie pentru alt moțiv care îi este imputabil, va trebui să restitue deponen- tului valoarea lucrului, cu daune dacă se cuvin. (Dalloz, Râp., Depât, No, 7; Suppl., Depât, No. 29; Baudry et Wabl, Depât, No. 1110; Guillouard, Depât, No. 78). 5. În acest caz, se va lua în considera- ție, după o părere, valoarea lucrului din momentul cererii de restituire. (Huc, XI, No. 241; Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1109; Alexandreso, X, p. 28). : 

6. După altă părere, în acest caz, se va lua în consideraţie valoarea cea mai mare a lucrului dintre cele două epoci: a facerii depozitului şi a cererii de resţituire. (Guillouard, Dâpât; No. 78). 
+ Dacă depozitul pe care nu-l poate restitui în natură a avut de obiect o sumă de bani, depozitarul va datori dobânzi până 

No. 882. 

la plata lui. (Dalloz, Rep., Depât, No. 72). 8. Dovada restituirii se va face potrivit 
regulelor de drept comun. (Baudry et Wabhl. Depât, No. 1159 ter; Alexandresco, 
X, p. 24), 

9. Prin depozit neregulat se înţelege depozitul făcut cu autorizaţia pentru de- ponent de a întrebuința lucrul depus la un uz care îl va consuma şi cu obligaţia pentru el de a restitui un lucru asemenea, 
(Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1092; Pla- aiol, II, No. 2215; Alexandresco, X, p.5, 
25). 

10. După o părere, nu există depozit neregulat, ci acesta nu e în realitate decât un împrumut, (Guillouard, Depot, No. 2). 
11. După altă părere, depozitul nere- gulat există şi se deosebeşte de împrumut, deoarece depozitul neregulat poate fi cerut să fie restituit oricând. (Pont, I, No. 4: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 401, nota 4, p. 618; Baudry et Wahl, Dâpât, No. 10%; ilaniol, II, No. 2215; Alexandreseo, Ă, p. 23%, 26). 

Jurisprudenţă,. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. In fapt: Pentru cerealele şi alte măr- uri lăsate de către recurenţi, cu ocazia războiului, în depozit la autorul intimaţi- lor, Curtea de fond, deşi constată că ele nu au fost nici rechiziţionate, nici luate de Statul român sau armatele de ocupaţie, ci parte din ele chiar vândute de depozitar iixează însă valoarea lor după tabelele întocmite de comisia centrală a pagubelor e războiu, Recursul reclamanţilor a fost admis. 
In drept: Preţurile fixate prin tabelele întocmite de comisiunea cenirală a pagube- lor de războiu, instituită prin decretul lege No. 1656 din 1919, se referă numai la bu- nurile rechiziționate, furate, pierdute, dis- iruse, etc., din cauza războiului iar nu şi la acele ce au făcut obiectul transacțiunilor libere dintre partiulari pentru care bunuri acele preturi pot să constitue cel mult un simplu element de apreciere, iar nu o eva- luare obligatorie. 
Astfel fiind, în spetă, instanța de fond, constatând că productele datorite recuren- ților de către intimaţi au fost vândute de 
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Codul civil 

aceştia şi de autorul lor, iar nu că ar fi fosi 

rechiziționate, distruse, etc. din cauza răz- 

poiului, comite exces de putere şi violare 

de lege când pentru determinarea valorii 

lor reale din 1916 — valoare necontesiată 

că se datoreşte recurenţilor — se înteme- 

iază exclusiv pe tabele întocmite de Co- 

DESPRE DEPOZIT 

«1852 din 9 Martie 1926, Jur. 

Art, 1605—1607 

misiunea centrală a despăgubirilor de răz- 

boiu considerând obligatorii prețurile din 

acele tabele şi nu ia în seamă, precum ar 

fi trebuit, dovezile produse de recurenii în 

scopul evaluării produselor. (Cas. [, dec. 
Gen. 1926, 

No. 1158). 

Art. 1605. — Depozitarul nu este dator de a restitui lucrul 

depozitat decât în starea în care se află la timpul înapoerii. 

Stricăciunile survenite fără faptul său rămân în sarcina de- 

ponentului. (Civ. 1102, 1156, 1601; Civ. Fr. 1933). 

Teai. fr. Art. 1933. — Le depositaire n'est tenu de vendre la chose d6- 

pose que dans Peâtat ou elle se trouve au moment de la restitution. Les d6- 

t&riorations qui ne sont pas survenues par son fait; sont ă la charge du deposant. 

Bibliografie (continuare). 

Pra EuGey, Notă sub Trib. Seine, S. |, 25 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No. 882. 

Doctrină. 

1]. Depozitarul nu este răspunzător de 

deteriorarea lucrului dat în depozit, chiar 

dacă ea ar echivala cu o pierdere totală, 

afară de cazul când această piergere este 

vezultatul unei culpe grave din partea 

lui. (Dalloz Rep., Depât, No. 3; Alexan- 

dresco, X, p. 24, 25). 
2, De asemenea, el nu răspunde dacă 

nu a fost pus în întârziere înaintea dete- 

viorărilor lucrului. (Alexandresco, X: p. 28). 

3. Depozitarul va fi obligat să dove- 

dească cazurile fortuite pe care le invoacă.. 

(Alexandresco, X, p. 28). 

Art, 1606. — Depozitarul căruia s'a luat prin forță majoră. 

lucrul depozitat, şi care a primit în locu-i o sumă de bani, sau 

orice alt lucru, trebue să restituiască aceea ce a primit. (Civ. 1156, 

1601, 1607, 1721; Civ. Fr. 1934). 

Text. fr. 

restituer ce qu'il a requ en 6change. 

Doctrină. 

1. În cazul când i sa luat depozitarului 
prin forță majoră lucrul depozitat şi nu a 
primit nimic în schimb, va fi obligat să 
cedeze deponentului acţiunea sa. (Poni, I, 
No. 460: Dalloz, Rep. Depât, No. 74; Lau- 
rent, XXVII, No. 108). 

2. Tan cazul când pentru paguba cauzată 
lucrului depozitat, de către un terţ,. depo- 

Art. 1934. — Le d&positaire auquel la chose a. 6t6 enlevte par: 

une foree majeure, et qui a reșu un prix ou quelque chose ă, la place, doit 

să predea această despăgubire deponentu-- 
lui. (Baudry et Wabl, Desot No. 1119; Gu- 
illouard, Depât, No. 79; Alexandresco, X, 

p. 29). 
3. Dacă depozitarul a pierdut lucrul şi 

apoi l-a recâştigat, el va trebui să-l pre- 

dea deponentului care va fi obligat să-i 
plătească ce a cheltuit pentru a reintra 
în posesiunea lucrului. (Dailoz, Rep. D&- 
pât, No. 74). : 

zitarul a primit o despăgubire, el trebuește 

Art. 160%. — Eredele depozitarului care a vândut în bună 
credință lucrul ce wa ştiut că este depozitat, este dator numai 

să restituiască preţul primit, sau să cedeze acțiunea sa contra 

cumpărătorului, dacă preţul nu ar fi fost plătit. (Civ. 972, 996, 
1604, 1606, 1898, 1909; Civ. Fr. 1935). 

Tect. fr. Art. 1935. — Liheritier du d&positaire, qui a vendu de bonne 
foi la chose dont il ignorait le depât, n'est tenu que de rendre le prix quil 
a recu, ou de e6der son action contre Vacheteur, sil n'a pas touch€ le prix. 
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Art. 1608 DESPRE 

Doctrină, 

1. În cazul când după ce moştenitorul 
depozitarului a vândut de bună credinţă 
lucrul depozitat, îl recapătă însă pe un 
preţ mai mare decât cel pentru care l-a 
vândut, deponentul xa fi obligat să-i plă- tească această diferenţă. (Dalloz, Rep. 
Dâpât, No. 75). , 

2. In cazul când moştenitorul depozi- 
tarului, a dăruit de bună credinţă lucrul 
depozitat, el nu va fi obligat să plătească 
nimic deponentului, afară de cazul când 
a tras un profit din donaţiune. (Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 147 bis, II; Pont, I, No. 464; Budry et Wabhl, Depât, 
No. 1123, 1124; Alexandresco, X, p. 30; 
Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, S 405, 
text şi nota 6, p. 622; Guillouard, Depât, 
No. 72), 

3. După altă părere, în acest caz, mo- ştenitorul depozitarului va avea o acțiune de anulare a donaţiunii pentru cauza de 

Art. 1608. — Depozitarul 

DEPOZIT Codul civi] 

putea fi introdusă eroare, acţiune care va 

de deponent, (Huc, în numele acestuia şi 
XI, N6. 249). _ 

4. În cazul când moştenitorul a consu. mat cu bună credinţă lucrul depozitat, e] va trebui să restitue valoarea lucrului din momentul consumării. (Duranton, XVID, No. 48; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 147 bis, II; Pont, 1, No. 44. Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, text şi nota 5, p. 622; Baudry et Wabl, Depâ, No. 1122; Guillouard, Depât, No. 2; A. lexandresco, X, p. 50). , 
5. Deponentul nu are de plin drept ac- 

țiune pentru plata preţului contra cum. 
părătorului, ci trebueşte să-i fie cedati de 
moștenitorul  depozitarului. (Laurent, XXVII, No. 109; Baudry et Wahi, D&pst, No. 1121: Contra; Pont, ÎI, No. 42; Gu- illouard, Dâpât, No: 71: Comp.: Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V,'$ 505, nota 6, p. 622; Huc. 
XI. No. 242), 

trebue să restituiască fructele produse de lucrul depozitat Şi culese de dânsul. El nu e dator de a plăti. 
s'au depozitat, afară numai din 
ziere de a-i restitui. (Civ. “484, Civ. Fr. 1936). 

nicio dobândă pentru banii cei 
ziua de când a fost pus în întâr- 
1079, 1088, 1593, 1602, 1604; 

Text. fr. Art. 1936. — Si la chose depose a produit des fruits qui aient 6t6 pergus par le depositaire, il est oblig6 interât de Largent dâpos€, si 
faire la restitution. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Bani 11. ! Fructe 1—4. Bursă 3. Intârziere 4—10, Cerere verbală 6. Intrebuinţare 2, 8, 3, Daune-interese 10, 11, Refuz motivat 7, Depozit 1 urm. Restituire î urm, Dobânzi 1, 7—9, 41. Somaţie 5. Folosință 8, 9. 

Doctrină, 

1. Chiar dacă depozitarul ar fi putut să culeagă mai multe fructe şi obânzi, el nu este obligat .să restitue decât pe cele ce le-a cules. (Dalloz, R&p., Depât, No. 76; exandresco; X, p. 26). 
2. Dacă fructele lucrului depozitat nu au fost utilizate, depozitarul nu trebue să pestitue nimic. (Dalloz, Rep., Depât, No. 

€ . 

3. Ca lucruri cari produc fructe ce tre- buesc. restituite se pot cita valorile de bursă. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 448: Laurent, XXVII, No. 110; Baudry et Wabl, Deâpât, No. 1103; Gu- i lonard, Depât, No. 80: Alexandresco, X, p. , 
4. Dacă depozitarul 4 tul a fost pus în în- târziere, el este obligat dela această dată 

— 25: 

ce n'est du jour oi il a 6t6 mis 

de les restituer. Il ne doit aueun 
en demeure de 

să restitue deponentului, nu numai fruc- tele ce le-a perceput, ci şi pe acele ce le-ar fi putut percepe. (Dalloz, Rep. DE pât, No. 77; Alexandresco, X, p. 26, 27). 5. Punerea în întârziere poate rezulta in o somaţie adresată depozitarului. (Dal- Io Rep D&pât, No. 79; Alexandresco, X. p. , 

6. De asemenea, din o cerere verbală, dacă este recunoscută de depozitar. (Au- bry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 403, text şi nota 8: p. 625; Dalloz, Râp., Dâpât, No. 109). 7. Dacă depozitarul are motive temei- nice să reţie lucrul depozitat, el nu dato- reşte dobânzi, cu toate că a fost pus în întârziere. (Pont, 1,* No. 495; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, text şi nota 7, p. 625; Dalloz, Rep, Suppl., Depât, No. 3%: Baudry et Wabl, Depât, No. 1107; Gu- illouard, D&pât No. 81). 
8. Când depozitarul se serveşte de lu- crul depozitat fără autorizaţie, el dato- reşte dobânzi de plin drept din ziua folo- sinței sale, fără nicio punere în întârziere. (Duranton, XVIII, No. 55; Troplong, D6- pât, No. 104; Pont, I, No. 468; Aubry et Rau ed. s-a, IV, $ 405. text şi nota 9, p. 625; Dalloz, Rep. Depct, No. 65, 8; 
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Codul civil 

Supp., Depât, No. 54; Guillouard, Dâ&pât, 
No. 74, 83; Contra: Laurent, XXVII, No. 
1412; Huc, XI, No. 243; Baudry et.Wahl, 

Dâpât, No. 1111; Alexandresco, X, p. 27). 

9, Dacă depozitarul a fost autorizat să 

se servească de depozit, dobânzile vor 

curge dela data punerii sale în întârziere. 

(Pont, I, No. 467; Dalloz Râp., Suppl, 

Depât, No. 32; Laurent, XXVII, No. îti; 
Baudry et Wahl, Depât, No. 1106). 

10. După punerea în întârziere, depo- 
zitarul poate fi condamnat şi la plata de 

DESPRE DEPOZIT Art. 1609— 1610 

dune-interese, dacă nu restitue lucrul de- 

pozitat. (Dalloz, Rep., Depât, No. 112; Bau- 

dry et Wahl, Dâpât, No. 1104; Guillouard, 

Depât, No. 81). 
11. Dacă lucrul depozitat e o sumă de 

bani, daunele-interese vor fi numai  do- 

bânzile legale. (Baudry et Wabl, Dâpât, 

No. 1105; Guillouard, Depât, No. 81;“A- 

lexandresco, X, p. 27; Contra: Demante 

să Colmet de Santerre, VIII, No. 148 bis, 

HD). 

Art. 1609. — Depozitarul nu trebue -să restituiască lucrul 

depozitat decât acelui ce i l-a încredințat, sau acelui în al cărui 

nume s'a făcut depozitul, sau persoanei arătate spre- a-l primi. 

(Civ. 1096, 1604, 1607, 1610, 1611, 1612; Civ. Fr. 1937). 

Tezi. fr. Art. 1987. — Le d&positaire ne doit restituer la chose d&poste, 

quwă celui qui la lui a confie, ou ă celui au nom duquel le depât a 6t6 fait, 

ou ă celui qui a 6t6 indiqu€ pour la recevoir. 

Doctrină. 

1. Depozitarul trebueşte să restituiască 

lucrul deponentului dacă el este o per- 

soană capabilă şi stăpână pe acţiunile sale. 

(Dalloz, Rep. Dâpât, No. 81; Alexandresco; 

X, p. 50). 
2. In cazul când depozitul a fost făcut 

de mai multe persoane, el nu poate re- 
stitui depozitul decât la toate aceste per- 

soane, sau aceluia care are împuternicire 

dela celelalte. (Pont, 1, No. 474; Dalloz, 
Râp., Dâpât, No. 121; Suppl» Depâi, No. 

37; Huc, XI, No. 244; Baudry et Wabl, 
Depot, No. 1149; Guillouard, Dâpât, No. 
95). 

3. Dacă lucrul depozitat este divizibil, 

"depozitarul va restitui fiecărui deponent 
partea sa. (Dalloz, Râp., Depât, No. 121). 

4, În cazul când depozitul a fost făcut 

de un mandatar, lucrul depozitat se va 

restitui mandantului, iar nu mandatarului. 

(Pont, L, No. 475; Dailoz, Râp., DEpât, No. 

81; Alexandresco, X, p. 51). 
5. In cazul când a fost desemnat un 

terţ pentru a primi restituirea depozitului, 
restituirea se va face în mod valabil a- 

cestui terț. cel puţin până la. decesul de- 

ponentului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 

$ 405, text şi nota 11, p. 623; Dalloz, R&p., 
Depât, No. 81; Suppl., Dâp6t, No. 38; A- 
lexandresco, X. p. 31). “ 

Art. 1610. — Depozitarul nu poate pretinde ca deponentul 

să probe că lucrul depozitat este proprietatea sa. 
a 

Cu toate acestea, dacă descopere că lucrul este de furat și 

cine este adevăratul proprietar, trebue să vestească acestuia 

depozitul ce i s'a făcut, interpelându-l a-l reclama în un termen 

determinat şi îndestulător, fără prejudiciul dispoziţiunilor codi- 

celui penal ?). | 
Dacă acela care a fost vestit de aceasta, neglige reclamarea 

depozitului, depozitarul este bine liberat prin trădarea depozitului 

în mâna acelui dela care s'a primit. (Civ. 1596, 1616, 1909, 1910; 
C. p. 53, 308 urm.; Civ. Fr. 1938). | 

Tezi. fr. Art. 1938. — Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le depât, 
la preuve qu'il €tait propri6taire de la, chose deposte. 

Neanmoins, s'il dâcouvre que la chose a 6t6 volte, et quel en est le vâri- 
table propristaire, il doit dânoncer ă celui-ci le dâpât qui lui a 6t6 fait, avec 
sommation de le reelamer dans un d6lai dâtermin€ et suffisant. Si celui auguel 

1) In textul art. francez, lipsesc cuvintele: „fără prejudiciul dispozițiunilor codicelui penal“, 
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Art. 1611 DESPRE DEPOZIT Codul civil 

la dEnoneiation a, 6t€ faite, nâglige de rtclamer le dâpât, le d&positaire est 
valablement decharge par la tradition qu'il en fait ă celui duquel il La recu. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1958 c. civ. 
fr. “(1610 e. civ. rom.), depozitarul nu poate 
cere dela acel care a făcut depozitul proba 
că el era proprietarul lucrului depozitat, 
deoarece. depozitul poate fi făcut de altă 
persoană decât proprietarul. (Dalloz, Rep. 
Depât, No. 8; Suppl. Dâpât, No. 55; A- 
lexandresco, X, p. 35, 54). , 

2. În cazul când deponentul cere resti- 
tuirea depozitului înainte ca depozitarul 
să fi încunoştiintat pe proprietarul lucru- 
lui de furtul “descoperit, poate să refuze 
restituirea imediată şi să ceară un ter- 
men pentru a face încunoştiinţarea, (Huc, 
XI, No. 246). . 

3. Depozitarul trebueşte să predea pro- 
prietarului lucrul furat, în prezența depo- 
nentului. (Dalloz, Râp., Dâpât, No. 84). Ş 

4, În cazul când depozitarul descoperă 
că lucrul depozitat este furat, trebueşte să 
încunoştiințeze pe adevăratul proprietar 
ca să reclame lucrul întrun anumit ter- 
men. (Dalloz, R6p., Depât, No. 84; Suppl,, 
Depât, No. 35; Alexandresco, X, p. 34). 

5. Depozitarul poate afla că lucrul de- 
pozitat este furat în orice chip. (Dalloz; 

Reâp., Depât, No. 84; Suppl., Depât, No. 
55; Pont, Î, No. 488). 

6. În cazul când depozitarul neglijează 
a înştiinţa pe proprietar, el poate fi con. 
damnat la plata de dune-interese. (Dalloz, 
Rep. Dâpât, No. 87; Huc, XI, No. 246; 
Alexandresco, X, p. 54). 

7. Depozitarul pentru a se descărca de 
orice obligaţie poate depune banii la casa 
de consemnaţii iar dacă depozitul constă 
dintrun alt lucru poate cere ca tribuna. 
lul să numească un paznic căruia i se va 
preda lucrul depozitat. (Dalloz, Rep., D& 
pât, No. 87). 

8. Dispoziţiunile art. 1958 ce. civ. în. 
(1610 e. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
nu numai în caz de furt, ci şi în cazul 
când lucrul a fost pierdut. (Duranton, 
XVII, No. 58; Duvergier, VI, No. 476; De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 150 
bis, I; Dalloz, Rep., Dâ&pât, No. 85; Suppl, 
Deâpât, No. 56: Guillouard, Depât No. 101; 
Contra: Troplong, Dâpât, No. 14; Pont, 
I, No. 490; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, 
nota 15, p. 625; Laurent, XXVII, No. 120; 
Huc, XI, No. 246; Baudry et Wahl, Dâpât, 
No. 1155; Alexandresco, X, p. 54). 

Art. 1611. — In caz de moarte a deponentului, lucrul depus 
nu se poate restitui decât eredelui. 

Dacă sunt mai mulţi erezi, lucrul depozitat trebue să se 
restituiască, îiecărui din ei o parte pe cât i se cuvine. 

Dacă lucrul nu se poate împărți, erezii trebue să se unească 
între dânşii asupra modului primirii lui. (Civ. 653, 1057 urm., 
1060, 1063, 1064; Civ. Fr. 1939). 

Tezt. fr. Art. 1939. — En cas de mort naturelle ou civile de la personne 
qui a fait le dâpât, la chose dâposâe ne peut &tre rendue qwă son h&ritier. 

Sil y a plusieurs hâritiers, elle doit âtre rendue ă 
leur part et portion. 

Si la chose depose est indivisible, 
eux pour la recevoir. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Absenţă 5, Moartea deponentului 1—9 
Acţiune 5. Moartea depozitarului 10. 
Bani 5. Moştenitori 1 urm, 
Consemnaţie 7. - Ofertă reală 7. 
Depozit 1 urm. Plic sigilat 5. 
Divizibilitate 4. Pluralitate de deponenţi 9. 
Gestiune de afaceri 3. Restituire 1 urm, 
Indivizibilitate 6—8, Terţ 1, 
Mandat 1, 3. Testament 2, 
Minori 5. 

Doctrină, 

1. In caz de deces al deponentului,, lu- 
crul depozitat va trebui restituit moşte- 
nitorilor acestuia, chiar dacă în contrac- 

ES 

chacun deux pour 

les heritiers doivent s'aecorder entre 

tul de depozit se stipulase că restituirea 
se va face unui terț, deoarece prin de- 
cesul deponentului mandatul ce-l dăduse 
în acest scop încetează. (Troplong, Depât, No. 146; Pont, 1, No. 430; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, p. 625, 624; Laurent, XXVII, No. 117; Huc, XI, No. 245; Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1143; Guillouard, De pât,. No. 87; Alexandresco, X, p. 51, text şi nota 1). 

2. Deponentul poate prevede în testa- 
mentul său că moştenitorii nu vor cere I€- stituirea depozitului. (Dalloz. R&p., Depât, No. 92; Alexandreseo, X, p. 51, nota 1), 3. Dispoziţiunile ari. 1959 ce. civ. În. 
(1611 e. civ. Tom.), nu-şi găsesc aplicaţia: 
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Codul civil 

când deponentul era un simplu mandatar 

sau girant de afaceri al unui terţ, care în 

acest caz este adevăratul deponent. (Pont, 

1, No. 475; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 405, 
text şi nota 10, p. 623; Laurent, XXVII, 

No. 115, 117; Huc, XI, No. 24; Guillouard, 

Depât, No. 85). 
4. In cazul când lucrul depus este di- 

vizibil, depozitarul poate restitui fiecărui 

moştenitor partea ce i se cuvine, neputând 

preda bunul întreg numai unuia dintre ei. 

(Dalloz, Rep., D&pât, No. 94; Alexandresco, 

X, p. 52). 
5. În cazul când a fost depozitată o 

sumă de bani pusă într'un plic sigilat şi 

aa rămas moştenitori minori sau ab- 

senţi, ceilalţi moştenitori pentru a-şi lua 

partea lor, vor trebui să se adreseze tribu- 

nalului. (Dalloz, Râp., Depât, No. 94: Gu- 

illouard, Depât, No. 94; Baudry et Wabhl, 

Dâpât, No. 1148). 
6. In cazul când lucrul este indivizibil, 

moştenitorii vor trebui să se înţeleagă 

între ei pentru a primi depozitul. (Dalloz, 

Rep. Depât, No. 9%; Huc, XI, No. 247; 

Alexandresco, X, p. 52). i 

7, Dacă ei nu se înțeleg, depozitarul 

le va face ofertă reală sub condiţia a se 

înţelege toți şi dacă ei nu se înțeleg, 

depozitarul va consemna lucrul depozitat 

şi după validarea ofertei el este liberat. 

(Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 

151 bis; Pont, |, No. 495). 

DESPRE DEPOZIT Art, 1612 

8, Prin lucru. indivizibil în sensul pre- 

văzut de art. 1939 c. civ. fr. (1011 c. civ. 

rom..), se înţelege un lucru care nu poate 

fi împărțit în mod material, cu toate că 

ar putea fi impărțit în mod intelectual. 

(Demante et Colmet de Santerre, VIII, 

No. 151; Pont, |, No. 484; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, LV, $ 405, nota 14, p. 024; Dalloz, 

Râp., Dâpât, No. 40; Laurent, XXVII, No. 

119; Huc, XI, No. 247; Baudry et Wabl, 

Depât, No. 1142, 1148; Guillouard, D&pot, 

No. 94: Alexandresco, X, p. 52). 

9, Dispoziţiunile art. 1939 al. 2 şi 5 e. 

civ. fr. U0ţi al. 2 şi 3 e. civ. rom.), îşi 

vor şgăsi aplicaţiunea, prin analogie, şi în 

cazul când depozitul a fost făcut de mai 

multe persoane sau în numele mai multor 

persoane. (Duranton, XVIII, No. 61; Aubry 

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 405, nota î4, p. 624; 

Dalloz, Re&p., Suppl., Depst, No. 41; Gu- 

illouard, Depât, No. 97; Alexandresco, X, 

p. 32). 

10. In cazul când depozitarul a încetat 

din vieaţă, moştenitorii vor fi obligaţi la 

restituirea depozitului fiecare pentru paâr- 

tea ce se cuvine, iar dacă unul numai din- 

tre ei deţine depozitul, el va putea fi ac- 

ționat pentru restituirea lui. (Pont, Î, No. 

285; Dalloz, R6p. Depât,_ No. 98: Suppl., 

D&pât, No. 45; Laurent, XXVII, No. 119; 

Huc, XI, No. 247; Baudry et Wabl, Dâpât, 

No. 1068; Guillouard, Depot, No. 97; A- 

lexandresco, X, p. 50). 

Art. 1619. — Dacă deponentul, prin schimbarea statului său, 

a pierdut administrațiunea bunurilor sale după facerea depozitului, 

acesta nu se poate restitui decât 

ministraţiunea averii deponentului. 
persoanei însărcinate cu ad- 

(Civ. 199, 390, 445, 454, 458, 

1242, 1597; C. com. 761; Civ. Fr. 1940). 

Text. fr. Art. 1940. — Si la personne qui a fait le depot, a chang6 d'âtat: 

par exemple, si la femme, libre au moment, ou le dâpât a 6t6 fait, s'est ma- 

rite depuis et 
frappă dinterdietion; dans tous ces cas et autres de mâme nature, le dâpât 

peut âtre restitu6, qu'ă celui qui a Padministration des droits et des biens 

deposant, 

Doctrină, 

1. Dacă deponentul a pierdut admini- 

straţia bunurilor sale prin schiribarea sta- 
tului său, depozitul se va restitui acelui 
care îl reprezintă şi are administraţia a- 
verii sale. (Dalloz, Râp., Depât, No. 99; 
'Guillouard, Dâpât, No. 98; Alexandresco, 

X, p. 55). 
2, Dacă depozitarul a restituit de bună 

credinţă lucrul incapabilului necunoscând 

pierderea capacităţii sale, restituirea e va- 

labilă şi-l exonerează de orice răspundere. 

(Iroplong, Dâpât, No. 162; Pont, Depât, 

No. 477; Alexandresco, X, p. 55). 

se trouve en puissance de mari; si le majeur deposant se “trouve 
ne. 
du 

3, Dacă deponentul indicase în actul de 

depozit un terţ ca să primească lucrul 

depozitat, depozitarul nu va mai putea 

vestitui lucrul acestui terţ, după schim- 

barea statului deponentului prin declara- 
rea interdicţiei sale. (Pont, I, No. 477; 
Dalloz, Râp., Dâpât, No. 477). 

4, Dacă depozitul a fost făcut de un 
incapabil sau în numele lui, restituirea se 
va face reprezentantului său legal. (Iro- 
plong, De&pât, No. 158; Pont, Î, No. 476; 
Baudry et Wabl, Depât, No. 1128; Gu- 
illouard, Dâpât, No. 84; Alexandresco, X, 
p. 35). 
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Art. 1613-1615 

  Art. 1618. 
sau administrator, în asemenea 
a fost încetată 

DESPRE DEPOZIT Codul civil 

Dacă depozitul a fost făcut de către un futor 
însușire, şi 

în momentul restituţiunii, 
administraţiunea sa 

aceasta nu se poate face decât către persoana ce a fost reprezentată sau către noul ei reprezentator. (Civ. 1609, 1612; Civ. Fr. 1941). 
Tezi. fr. Art. 1941. — Si le depât -a 6t6 fait par un tuteur, par un mari ou par un administrateur, dans lune de ces qualites, 

mari ou 
si leur gestion ou leur administration est finie. 

qwă la personne que ce tuteur, ce 

Doctrină, 

]. Art. 1941 c. civ. în. (1613 c. civ, rom.), prevede cazul când depozitul a fost făcut de un bărbat, de un tutor sau ali admi- nistrator, în calitatea sa de administrator, şi dacă funcțiunile acestora încetează îna- 

il ne peut tre restitus 
cet administrateur representaient, 

inte de a se fi restituit depozitul, restituirea se va face incapabilului dacă a devenit capabil, sau în cazul contrar noului ad- ministrator al averii deponentului. (Gu- illouard, Depât, No. 9; Alexandresco, X, p. 33). , 

Art. 1614. — Dacă prin contractul de depozit s'a stipulat locul unde trebue să se facă restituțiunea, depozitarul trebue să transporteze acolo lucrul depozitat; spesele însă ce s'ar face Sunt în greutatea deponentului. Civ. Fr. 1942), 
(Civ. 969, 1103, 1104, 1615; 

Text. fr. Art. 1942. — Si le contrat de dâpât dâsigne le lieu dans lequel la restitution doit &tre faite, le depositaire est tenu 4” Y porter la chose depo- see. S'il y a des frais de transport, ils sont ă la charge du d&posant. 

Doctrină, 

1. În cazul când s'au fixat alternativ mai multe locuri unde trebueşte să aibă loc restituirea lucrului depozitat, alege- rea locului se va face de către depozitar. (Dalloz, R&p., Depât, No. 102). .- 

Art. 1615. — Restitu 

2, Cheltuelile 'de transport ale lucrului depozitat pentru a fi restituit vor fi în sarcina  deponentului, deoarece  depozi- tarul face un serviciu gratuit deponen- tului. (Guiljouard, Depât, No. 102; Alexan. 
dresco, X, p. 55). 

țiunea trebue să se facă, dacă prin con- tract nu s'arată locul, acolo unde se află lucrul depozitat. (Civ. 1103, 1104, 1614; Civ. Fr. 1943). 
Tezt. fr. Art. 1943. — Si le contrat ne dâsi titution, elle doit &tre faite d 

Doctrină, 
1. Potrivit dispoziţiilor ax. 1945 c. ciy. fr. (1615 e. civ. rom.) când în contract nu se prevede locul unde urmează a se face restituirea, ea se va face în locul unde se găseşte lucrul depozitat în ziua restituirii iar nu acel unde se află în ziua facerii contractului. (Duranton, XVIII, No. 67; uvergier, VI, No. 488; Troplong, Depât, No. 168; Demante et Colmet de Santerre, VIU, No. 154 bis, I[; Pont, 1, 4%; Dalloz, Rep. Dâpât, No. 105; Suppl, Deâpât, No. 44; Laurent, XXVII, No. 124; Huc, XI, No. 

gne point le lieu de la, res- ans le lieu mâme du depât. 

249; Baudry et Wahl, Depât, No. 115; Guillouard, D&pât, No. 102; Alexandresco,. 5). X, p. 35) 
2, Dacă depozitarul schimbă acest loc pentru a face restituirea pentru deponent măi oneroasă, dipozițiile art. 1943 c, civ, îr. (1615 e. civ. Tom.) nu-şi vor mai găsi aplicaţiunea. (Laurent, XXVII, No, 124 Huc, XI, No. 249; Baudry et Wabl, Depst, No. 1159; Guillouard, Dâpât, No. 102; A- lexandresco, X, p. 35). 

+ În cazul când depozitarul a tran- sporiat lucrul în altă parte pentru a-i asigura mai bine Conservarea, deponentul 
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Codul civil DESPRE DEPOZIT - Art, 1616-—1617 

va fi obligat să-i plătească cheltuielile fă- 
cute. (Dalloz, Reâp.; Depât, No. 103). 

4. Depozitarul este obligat să transporte 
lucrul depozitat pentru a îi restituit în 

altă parte, unde i sar cere de deponent, 

dacă din aceasta el nu încearcă niciun 

prejudiciu. (Pont, I, No, 492; Dalloz, R€p.,. 

Depât, No. 104; Alexandresco, X, p. 35, 36). 

Art. 1616. — Depozitul trebue să se restituiască deponentu- 
lui îndată ce s'a reclamat, chiar când s'ar îi stipulat prin con- 

tract un anume termen pentru restituțiunea lui; se exceptă însă 

cazul când, în formele legale s'a notificat depozitarului un act de 

sequestru sau de opoziţiune la restituțiunea sau la strămutarea 
lucrului depozitat. (Civ. 1024, 1079, 1099, 1147, 1570,-1572 urm,, - 

1610, 1617; Pr. Civ. 455 urm., 610 urm., Civ. Fr. 1944). - 

Teni. fr. Art. 1944. — Le depât doit tre remis an deposant aussitât 
qu'il le reclame, lors m6me que le contrat aurait fix6 un d6lai determine pour 

la restitution; ă moins qu'il n'existe, entre les mains du dâpositaire, une saisie- 

arxtt ou une opposition ă la restitution et au deplacement de la chose deposce. 

Doctrină. 

1, Depozitarul trebueşte să fie gata ori- 
când să restituiască lucrul depozitat, de- 
oarece nu este decât un păzitor în inte- 
resul unic al deponentului. (Dalloz, Rep. 
Dâpăt, No. 106: Alexandresco, X, p. 56). 

2. Potrivit dispoziţiilor art. 1944 c. câv. 
francez (1616 codul. civil român) chiar 
dacă sar fi fixat un termen pentru res- 
tituirea depozitului, deponentul poate cere 
oricând restituirea. (Dalloz, Râp., Depât,. - 
No. 106; Laurent, VII, No. 121; Baudry 
et Wabl, Deâpât, No. 1152; Guillouard, D6- 
pât, No. 105; Alexandresco, X, p. 36). 

3, Dacă însă depozitarul are interes ca 
să se menţie termenul fixat, el poate cere 
executarea contractului.  (Dalloz, Rep. 
Depât, Neo. 106; Contra: Baudry et Wabhl, 
Dăpât, No. 1152), 

4, Chiar la depozitul neregulat, depozi- - 
tarul este obligat să facă restituirea lu- 
cerului oricând i se cere. (Demante et Col- 
met de Sanierre, VIII, No. 129 bis; Baudry 
et Wabl, Depât, No. 1153; Alexandresco, 

ă, p. 36), 

5. In cazul când există un proces între 
deponent şi un terț cu privire la proprieta- 
tea lucrului depozitat, depozitarul ar pu- 
iea să refuze restiţuirea. (Pont, [, No. 504; 
Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1107, 1155; 
Contra: Laurent, XXVII, No. 1926; Huc, XI, 
No. 250; Guillouard, D&pât, No. 106). 

6, Proprietarul pretins al lucrului depo- 
zitat nu are nevoie să facă o poprire în 
mâinile depozitarului, pentru, ca acesta să 
nu poată face restituirea deponentului, ci 
este de ajuns dacă face o opoziţie pe cale 
de act extrajudiciar. (Pont, I, No. 49%; 
Dalloz, Râp., Suppl., Depât, No. 46; Lau- 
rent, XXVII, No. 122; Huc, XI, No. 250; 
Baudry et Wabl, Dâpât, No. 1155, 1156; 
Guillouard, Dâpât, No. 104; Alexandresco, 
X, p. 34, nota 3, 37). - 

7, Când opoziţia emană dela un creditor 
al deponentului ea va fi făcută pe cale de 
poprire, după formele prevăzute de co- 
dul de procedură civilă. (Pont, 1, No. 496; 
Dalloz, Rep., Suppl., Dâpât,. No. 46; Lau- 
reni, XXVII, No. 122; Buc, XI, No. 2530; 
Baudry ei Wabhl, Dâpât, No. 1155, 1156; 
Guillouard, Dâpât, No. 104. a 

8.- În cazul când nu sa fixat un ter. 
men, .de - restiiuire, depozitarul, după o 
părere, are drepțul să. restitue lucrul când 
va crede de cuviință, numai termenul de 
restituire să nu fie neoportum. (Pont, |, 
No. 494; Dalloz, Râp., Dâpât, No. 110; 
Suppl., Depât, No. 45; Guillouard, D&- 
pât, No. 105). 

9. După altă părere, în -acest caz, tri- 
bunalele vor fixa durata depozitului. (Lau- 
rent, XXVII, No. 121; Baudry et Wabhl, 

Dâ&pât, No. 1157; Alexandresco, X, p. 37). 

Art, 1617. — Se stinge orice îndatorire a depozitarului, dacă 
se descoperă şi se probează că el este însuşi proprietarul lu- 
crului depozitat. (Civ. 1154 urm., 1169, 1909, 1910; Civ. Fr. 1946). 

Tezt. fr. Art. 1946. — 'Toutes les obligations du depositaire cessent, șiil - 
vient ă dâcouvrir et ă prouver quil est lui-mâme propristaire de la chose 
deposee: 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. — 17 

 



Art, 1618 

Doctrină, 

1, Depozitarul se poate opune la resti- 
tuirea depozitului dacă el este proprieta- 
rul lucrului. (Baudry et Wahl, Depât, No. 

„1115; Guillouard, Dâpât, No. 105). 5 
2. In acest caz, depozitarul va trebui să 

DESPRE DEPOZIT Codul civil 

facă dovada dreptului său de 
(Pont, I, No. 503; Dalloz, Râp, 

119 ” . . . 
3: Obligaţiunile depozitarului se sting 

când el dobândeşte proprietatea lucrului 
depozitat. (Alexandresco, X, p. 58), 

roprietate, 
Epât, No. 

Secţiunea IV. — Despre îndatoririle deponentului. 

„ Art. 1618. — Deponentul este îndatorit în a întoarce de- 
pozitarului toate spesele făcute pentru păstrarea lucrului depozitat, 
şi al desdauna de toate pierderile cășunate lui din cauza depo- 
zitului. (Civ. 991, 997, 1569, 1619, 1730 $ 4; Civ. Fr. 1947). 

Text. fr. Art. 1947. — La personne qui a fait le depot, est tenne de 
rembourser au d6positaire les depenses qu'il a faites pour la conservation de 
la chose dâposte, et de l'indemniser de toutes les pertes que le depât peut lui 
avoir oceasionntes. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Cai 2, Incendiu 7, 8. 
Cheltueli necesare 1, 2, 6, Ingrijire 2, . 

, 10, Perderi directe şi indirecte 
Cheltueli utile 4, 3. 9 
Cheltueli voluptuoare 3. 
Conservare 1, 2, 9. 
Culpă 8. 
Depozit 1 urm. 
Despăgubiri 9, 

Pluralitate de deponenţi 

Plus-valută 4, 
Restituire 1 urm. 
Solidaritate 10. 

Dobânzi 6. Uzufruct 3. 
Hrană 2. Vicii 9, 

Doctrină, 

1, Depozitarul are dreptul să ceară dela 
deponent să-i restitue toate cheltuelile ne- 
cesare făcute pentru conservarea lucrului 
depozitat. (Pont, I, No. 59; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 404, p. 63%; Dalloz, 
Rep. Dâpât, No. 115; Suppl, Depât, No. 
47; Laurent, XXVII, No. 128; Huc, XI, No. 
251; Baudry et Wabl, Depot, No. 116; 
Guillouard, Depât, No. 109; Alexandresco, 
X, p. 39). 

2. Astfel ar fi cheltuielile făcute cu 
hrana și îngrijirea unui cal dat în depo- 
zit. (Pont, IL, No, 508). 

3. Depozitarul nu are dreptul la resti- 
tuirea cheltuielilor voluptoare, cu rezerva 
însă de a uza de dispoziţiile art. 599 $ 
35 €. civ. fr. (539 partea finală c. civ. rom.) 
care se aplică la uzufruci. (Pont, |, No. 
508; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 404, 
nota 1, p. 626; Huc, XI, No. 251; Baudry 
et Wahl, Dâpât, No. 1162; Guillouard, De 
pot, No. tii; Alexandresco, X, p. 39). 

4. Depozitarul, după o părere, va avea 
dreptul la restituirea cheltuielilor utile nu- 
mai pentru plus-valută. (Duranton, XVIII, 
No. 73; Duvergier, VI, No. 502; Pont; |, 
No, 508; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 404, 
nota 1, p. 626; Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1165; Guillouard, Depât, No. 113; Comp.: Alexandresco, X, p. 39). 

5. După altă părere, depozitarul nu are 
nicio acțiune pentru cheltuielile utile ce 
le-a făcut. (Dalloz, Rep., Dâpât, No, 115; 
Suppl., Depât, No. 47; Paurent XXVII, No. 
128; Huc, XI, No. 254). . 

6. Cheltuielile necesare făcute de depo- 
zitar, vor purta, dobânzi de plin drept dela 
data când au fost făcute iar nu dela data 
cererei lor. (Huc, XI, No. 251; Guillouard, 
Depât, No. 110; Contra: Pont, 1, No. 509; 
Dalloz, R&p., Depât, No. :116; Laurent, 
XXVII, No. 12; Baudry_et Wahl, Depât, 
No. 1164; Alexandresco, X, p. 59). 

7. Depozitarul are drepțul la restituirea 
tuturor pierderilor directe sau indirecte 
încercate din cauza depozitului, Astfel ze fi de exemplu când pentru a scăpa lucrul 
depozitat, dela incendiu, a lăsat să se piardă lucrul său. (Pont, I, No. 510; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 404, text şi nota 2, p. 626; Dalloz, Rep. Depât, No. 113; Huc, 
XI, No. 251; Baudry et Wabhl, Depât, No, 
1167; Guillouard, Depât, No. 113; Alexan- 
dresco, X, p. 39), 
8. Această soluţiune are loc numai dacă pierderea nu a rezultat din culpă sau ne- glijența depozitarului. (Dalloz, Râp., D& p6t, No. 114). 
9. Dacă din cauza viciilor lucrului de- pozitarul a încercat un prejudiciu sau a făcut cheltuieli mai mari cu conservarea lui, deponentul va trebui să-l despăgu- bească. (Dalloz, Râp., Vices redhibitoires, No. 45; Baudry et Wahl, Depât, No. 1167; Guillouard, Dâpât, No. 113; Alexandresco, 

X, p. 39). 

10, Dacă sunt mai mulţi deponenţi, ei nu vor fi obligați solidar la plaia iutu- ror acestor cheltuieli, decât în cazul când sa prevăzut o clauză specială de solidari- tate. (Huc, XI, No. 232; Baudry et Wabl, Dep6t, No. 1174; Guillouard, Dâpât, No. 171; Alexandresco, X, p. 40). 
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Codul civil DESPRE DEPOZIT Art, 1619—1620 

Art. 1619. — Depozitarul poate să oprească depozitul până 
la plata integrală cuvenită lui din cauza depozitului. (Civ. 771, 
1147, 1322, 1323, 1377, 1444, 1694, 1700, 1730; Com. 387, 388; 
Civ. Fr. 1948). 

Tect. fr. Art. 1948. — Le d&positaire peut retenir le dâpât jusqwă len- 
tier paiement de ce qui lui est dă ă raison du depât. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU 'TRAIAN, Notă sub Cas. 1, 16 Decembrie 1911, Pand. Rom. 1926, ], 17. 

Doctrină, 

1. Depozitarul are dreptul de retențiune 
numai pentru cheltuielile necesare iar nu 
şi pentru cele utile. (Dalloz, R€p., Reten- 
tion, No. 4; Comp: Alexandresco, X, p. 
4). 

2, În cazul când deponentul refuză să-i 
plătească depozitarului cheltuielile făcute, 
acesta are dreptul să ceară în justiţie vin- 
derea la licitaţie a lucrului depozitat pen- 
tru a se despăgubi din preţul rezultat. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 404, text 
şi nota 3, p. 626, 627; Dalloz, Rp., Suppl., 
Depot, No. 49; Contra: Duvergier, VI, No. 
508; Troplong, Privileges et hypotheques, 
I, No. 257; Baudry et Wabhl, Depât, No. 
1179; Guillouard, Depăt, No. 118; Alexan- 
dresco, X, p. 41). 

3. Depozitarul poate opune dreptul său 
de retenţie terţului care a dobândit lucrul 
depozitat, (Pont, 1, No. 511; Aubry et Rau, 
ed, 4-a, IV, $ 404, text şi nota 4, A 627; 
Huc, XI, No. 252; Baudy et Wahl, Dâpât, 
No. 1176; Guillouard, Dâpât, No. 115; A- 
lexandresco, X, p. 41). 

4, Depozitarul însă nu poate opune 
dreptul său de retenţie adevăratului pro- 
prietar al lucrului depozitat. (Baudry et 
Wabl, Depât, No. 1177; Alexandresco, X, 
p. 42; Contra: Guillouard, Dâpât, No. 54). 

5. In caz de faliment al deponentului, 
depozitarul poate opune dreptul său de 
xeţenţie creditorilor deponentului. (Pont, 
1, No. 511; Comp: Alexandresco, X, p. 41). 

6, Chiar după restituirea depozitului, 
depozitarul are pentru cheltuielile făcute 
pentru consumarea lucrului, privilegiul 
prevăzuț de art. 2i02 $ 35 c. civ. în. (1730 
8 4 c, civ. rom.). (Duvergier, VI, No. 506; 
Troplong, Privil&ges et hypoth&ques, No. 

257; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 159 bis, II, III; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 404, text şi nota 6, p. 627; Pont, 
I, No. 512; Dalloz Rep., Suppl, Dâpât, 
No. 51; Huc, XI, No. 252; Baudry et Wahl 
Depât, No. 1180; Guillouard, Depât, No. 
116; Alexandresco, X, p. 41). 

7. Pentru creanţele depozitarului rezul- 
tate din pierderile ocazionate de depozit, 
el nu are privilegiu, ci numai drepiul de 
retenţie. (Demante et Colimet de Santerre, 
VIII, No. 159 bis, II; Baudry et Wabl, 
Dâpât, No. 1180; Guillouard, De&pât, No. 
117; Alexandresco, X, p. 41). 

8. Regulele prevăzute de art. 1948 c. 
civ. fr. (1619 e. civ. rom.) nu irebuese âpli- 
cate numai la depozit, ci şi la alte con- 
tracte. Euc, XI, No. 252). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Potrivit convenţiunii  sinalagmatice 
dintre părţi, care constitue un singur ra- 
port de drepi cu obligaţiuni corelative, re- 
cureniul era obligat faţă de ințimatul care 
îşi îndeplinise obligațiunea de a da pă- 
şunai vitelor, să execute la rândul său 
obligaţiunea sa, de a plăti preţul pășuna- 
tului. 

Întrucâi recurentul nu se conformase 
acestei obligaţiuni, intimatul a fost în drept 
să reţină vitele astfel că paguba, pieir=a 
uneia din ele fără nicio culpă din partea 
intimatului nu putea să cadă decât în sar- 
cina recurentului ce se găsea în culpă, 
în ce priveşte executarea obligaţiei sale. 
(Cas. I, 1647 din 24 Februarie 1926, Jur. 
Gen. 1926 No. 971). 

Secţiunea V. — Despre depozitul necesar. 

Art, 1620. — Depozitul necesar este acela ce se face sub 
sila unei întâmplări, cum: un foc, o ruină, o pradare, un nau- 
îragiu sau alt eveniment neprevăzut, de forță majoră. (Civ. 1198, 
1594, 1621 urm.; Civ. Fr. 1949). 

Tea. | fr. Art. 1949. — Le depât n6cessaire est celui qui a 6t6 foreâ par 
quelque aceident, tel quun incendie, une ruine, un pillage, un naufrage, ou autre 
€venement imprevu. 
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Art, 1621—1622 

Doctrină, 

1, Depozitul necesar este un contract şi 
deşi necesar, este totuşi voluntar şi con- 
venţional. (Duranton, XVIII, No. 2; Du- 
vergier, VI, No, 509; Troplong, Dâpât, No. 
205; Pont, I, No. 515; Aubry et Rau, ed. 
4-a, LV, $ 405, text şi nota 1, p. 627; Dal- 
loz, Râp., Depât, No. 148; Suppl. Depât, 
No. 59; Laurent, XXVII, No. 132; Huc, XI, 
No. 253; Baudry et Wahl, Depât, No. 1182; 
Guillouard, D&pât, No. 123). 

2, Dispoziţiile art. 1949 e. civ. îr. (1620 
ec. civ. rom.) își găsesc aplicaţia în toate 
cazurile când un eveniment de forță ma- 
joră, împiedecă pe cineva să-şi procure o 
dovadă scrisă a depozitului, cazurile ară- 
tate de acest articol nefiind limitative, ci 
numai enunciative. (Troplong, Dpât, No. 

Art. 1621. — Proba prin martori 

DESPRE DEPOZIT Codul civil 

207; Pont, I, No. 514; Dalloz, Rep. Dâpăât, 
No. 149; Suppl., Dâpât, No. &: Laurent, 
XXVII, No. 134; Huc, XI, No. 25; Baudry 
et Wahl, Depât, No. 1182; Guillouard, De. 
pât, No. 122; Alexandresco, X, p. 43), 

3. Depozitul nu poate fi calificat ca 
necesar decât atunci când rezultă dintrun 
eveniment de forță majoră, cum este un 
incendiu sau un naufragiu, (Pont, |, No, 
514; Laurent, XXVII, No. 133; Alexan- 
dresco, X, p. 45, 44). 

4. De asemenea, o altă condiţie pentru 
ca depozitul să fie calificat ca necesar, 
este ca obiectul să fie dat depozitarului 
pentu a fi scăpat dela un pericol real, 
(Pont, I, No. 514; Dalloz, Rep., Depot, No. 
150; Laurent, XXVII, No. 13%; Baudry et 
Wahl, Dâpât, No. 1184; Alexandresco, X, 
p. 44). 

este admisă - pentru de- 
pozitul necesar și chiar în cazul când valoarea depozitului ar trece 
peste 150 lei'). (Civ. 1188, 1191, 1198, 

Tezi. fr. Art. 1950. — La preuve par tEmoins 

1203, 1620; Civ. Fr. 1950). 

peut âtre regue pour le depot n6cessaire, mâme quant il sagit d'une valeur au- dessus de cent cinquante 
franes. 

Doctrină, 

1. Depozitul necesar poate fi dovedit 
cu martori, chiar dacă valoarea lui e mai 
mare de 150 lei, deoarece el este făcut în 
grabă şi nu esţe timp a se constata prin 
act scris. (Dalloz, Râp., Dâpât, No. 152; 
Baudry et Wahl, Depât, No. 1185; Alexan- 
dresco, X, p. 44), 

2, Dispoziţiile art. 1950 ce. civ. fr. (1621 
€. civ. rom.) sunt o aplicajiune a dispo- 
zițiilor arț, 1548 ce. civ. fr, (1198 e. civ. 
rom.). (Baudry et Wahl, D&pât, No. 11%; 
Guillouard, Depât, No. 1%; Alexandresco, 
X, p. 44). 

3. Cu martori se va dovedi necesitatea 
facerii depozitului, însăşi depozitul pre- 
cum şi natura şi valoarea lucrului depo- zitat. (Dalloz, Râp., Depât, No. 153; Bau- 
dry et Wabl, Depât, No. 1185; Alexan- 
dresco, X, p. 44), . 

4. Tribunalele sunt suverane ca să a- precieze dacă dovada cu martori trebueşţe 
sau nu admisă, luând în consideraţie ca- 

Art. 1622. — Depozitul necesar este 

litatea persoanelor şi împrejurările de 
fapt. (Pont, L, No. 524; Dalloz. Rep, Suppl, 
Depât, No. 61; Laurent, XXVII, No. 1%; 
Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1229; Gu. 
illouard, Dâpât, No. 148). 

5, Pentru dovedirea depozitului necesar 
sunt admisibile şi prezumpţiile grave, pre- 
cise şi concordante. (Dalloz, Rep., Depât, 
No, 153). | 

6. De asemenea, tribunalele pot deferi 
jurământul depozitarului pentru stabilirea 
depozitului necesar. (Pont, IL, No. 518; Dal- 
loz, Râp., Dâpât, No. 153). 

7. După siabilirea depozitului dacă nu 
se înţeleg părţile asupra valorii depozitu- 
lui, tribunalul va putea da jurămânț de- 
ponentului, dacă la începui depozitarul ne. 
gase existenţa depozitului, Dacă depozita- 
tarul a recunoscut existența depozitului 
necesar i se va putea deferi jurământ pen- 
tru stabilirea valorii depozitului şi a nu- 
mărului obiectelor depozitate.  (Dalloz, 
Rep., Obligations, No. 4910). 

Supus la toate regulele depozitului voluntar şi fără prejudiciul dispoziţiunilor art. 1198 ), (Civ. 1198, 1596; Civ. Fr. 1951; 
Text. fr. Art. 1951. — Le 

les rbgles preeâdemment 6noneses. 

Civ. Ital. 1865). 
dEpât necessaire est d'ailleurs r6gi par toutes 

| Teai. tal. Ari. 1865. — Il deposito necessario & sottoposto a, tutte le regole del deposito volontario, salvo quanto & disposto dell' art. 1348, 

  

1) Aceşti lei sunt: „tei vechi“, conform sistem $ : le ului monetar în vigoare în ti ării lui 
<ivil, Transformaţi în „lei noi“, suma 'de 150 lei vechi ne "Sani fimpul promulgării codu dă 55 lei noi şi 55 bani. 2) In textul art, francez lipsesc cuvintele: „şi fără prejudiciul dispoziţiunilor art. 4498, 
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Codul civil DESPRE 

Doctrină, 

1, Regulele dela depozitul voluntar se 

aplică depozitului necesar, singura deose- 

bire fiind numai în privința dovedirii, de- 

pozitul necesar putând îi dovedit prin 

martori oricare ar fi valoarea lui. (Dal- 

loz, Rep. Suppl.. Depât, No. 60; Gu- 

illouard. Dâpât, No. 124; Comp.:: Alexan- 

dresco, X, p. 44). 

Art. 16283. — Ospătătorii 

DEPOZIT Art, 1623 

2, Regulele privitoare la capacitatea 

părţilor contractante prevăzute peniru de- 

pozitul voluntar se vor aplica şi depozi- 

tului necesar. (Dalloz, Râp., Depât, No. 

155). 
3, De asemenea se aplică şi regulele că 

depozitarul necesar nu răspunde decât de 

dolul şi culpa sa gravă. (Dalloz, Rep., D6- 

pât, No. 155). 

ori hangiii, răspund ca depozitari 

pentru toate lucrurile aduse în localul lor de un călător; depo- 

zitul unor aşa lucruri trebue să se considere ca un depozit ne- 

cesar. (Civ. 1198, 1473 urm., 

Fr. 1952). | 

Text. Jr. 
comme d&positaires, 
d&pât de ces sortes 

Art 1952, — Les aubergistes ou hâteliers 

des effets apportâs par le voyageur qui loge chez eux; 

deffets doit âtre regarde comme un d&pât n6cessaire, 

1621, 1624 urm., 1730, 1903; Civ. 

sont  responsables, 
le 

Bibliografie (continuare). 

ALBXANDRESCO D. Observaţie sub Trib. Beaune (Câte d'Or) 16 Martie 1920, Pand. Rom, 

1926, III, 69. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare 34. Hangiu 4 urm. 

Afipt 34. Hotel 4 urm, 

Animale 18. Imprudenţă 39—33, 

Apreciere suverană 28. Incunoştiinţare 20. 

Artişti 12. Interpretare largă 6, 

Băi publice 13, 14. Interpretare restrictivă 5. 

Bani 17. jurământ 27. 

Bijuterii 16, Locaţiune de camere mo- 

Cafengii 9. bilate 7. _ 

Călători 15. Locuinţă 15, 2|. 

Calitate 27. Lucruri uitate 29, 

Camere mobilate 7. Mărfuri 16. 

Cantitate 27. Număr 27. 

Comerţ 16. Ospătării 1 urm. 

Companie de vagoane cu | Placardă 34, 

paturi 10, Predare 4, 19, 22. 

Contract tacit 4. 
Convenţie contrară 33. 

- Cupă 29—33, 
Culpa lata 33. 
Cunoştinţă 3%, 
Depozit necesar f, 2. 
Depozit ordinar 3, 24, 22. 
Depozit tacit 4, 

oi 33. . 
Dovadă 2, 23-27. 

Probă 2, 23—27, 
Responsabilitate 1 urm. 
Restaurant 9. 
Rigurozitate 3, 29. 
Saiar 3. 
Stabilimente de băi 13, 14 
Teatre 11, 12. 
Termen scurt 8. 

; Vagoane cu paturi 10. 
Valoare 23, 27, 28. 

Furt 24—2%. 
Haine 16. 

Vestiare 11. 

Doctrină, 

1, Depozitele făcute în ospătării şi ha- 
nuri sunţ depozite necesare, cu toate că 
necesitatea nu este aşa de imperioasă ca 
în cazurile prevăzute de art. 1949 c. civ. 
fr. (4620 c. civ. rom.). (Demante et Col- 
met de Sanierre, VIII, No. 164; Dalloz, 
Râp.. Depât, No. 157; Suppl, Depot, No. 
63; Baudry et Wabl, Depât, No. 1187; Gu- 
illouard, Dâpât, No. 129). 

2, Art. 1952 c, civ. fr. (1625 e, civ. rom.) 

tratează pe ospatator sau hangiu ca un 

depozitar necesar, numai din punctul de 

robei. (Pont, 1, No. 52; Dal- 
uppl., Dâpât, No. 63; Laurent, 

vedere al 
loz, Rep. 

- XXVII, No. 136). 
3, Responsabilitatea hangiului şi ospă- 

tatorului va fi mult mai riguroasă decât a 

depozitarului ordinar, deoarece el este un 
depozitar salariat. (Pont, Î, No. 522; Dal- 

loz, Râp., Suppl., Depât, No. 65; Laurent, 
XXVII, No. 136, 137; Alexandresco, X, p. 

47). 

4, Contractul de depozit ce se formează 

între hotelier şi călător este de obiceiu tacit, 
rezultând, fie din introducerea în hotel a 
lucrurilor, fie din remiterea lucrurilor ho- 

telierului. (Dalloz, Râp., Depât, No. 169). 

5. Dispoziţiile art. 1952 ce. civ. fr. 

(1625 ce. civ. rom), după o părere, tre- 

buesc aplicate numai ospătătorilor şi han- 
piilor, deoarece sunt foarte riguroase şi 
trebuesc interpretate restrictiv, (Duver- 
gier, VI, No. 522; Pont, Î, No. 528; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, p. 628; Dalloz, 
Rep., Depât, No. 162; Suppl., Dâpât, No. 
73; Huc, XI, No. 258; Baudry et Wabl, D6- 
pât, No. 1241; Comp.: Planiol, LI, No. 2225). 

6. După altă părere, dispoziţiile art. 
1952 ce. civ. fr. (1625 e. civ. rom.), se vor 

aplica în toate cazurile când depozitul a 

fost făcut persoanelor care exercită pro- 

fesiuni analoage cu cele de hangiu sau 0s- 
pătător şi care dau loc la o încredere 
indispensabilă. (Troplong, Dâpât, No. 229; 
Mass6 et Vergâ sur Zachariae, V, $ 738, 
p. 13: Guillouard, Dâpât, No. 155; Sour- 
dat, Trait6 genâral de la responsabilite, 
IL, No. 139: Comp.: Laurent, XXVII, No. 

7, Dispoziţiile arţ. 1952 ce, civ. fr. (1625 
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Art. 1623 

E. civ. rom,), se aplică acelor cari închi- 
riază odăi mobilate cu luna sau cu ziua. 
(Pont, I, No. 526: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 406, nota 1, p. 638; Dalloz, Rep, 
Depât, No. 165; Suppl., Dâpât, No. 76; 
Laurent, XXVII, No. 148; Huc, XI, No. 256; 
Baudry et Wahl, Dâpât, No. 1238; Gu- 
illouard, Dâpât, No. 135, 136; Alexandresco, 
X, p. 55). aa ua 8. Pentru ca hangiii şi ospătătorii să fie 
responsabili, în baza art. 1932 c. civ._ în. 
(1623 ce. civ. rom.), trebueşte ca ei să-şi 
închirieze camerele lor pe un termen scuri 
şi trecător iar nu pentru un timp îndelun- 
gat. (Alexandresco, X, p. 53). , _ 

9. Dispoziţiile arţ. 1952 c. Civ. 23 (1625 
rom.), nu se aplică cafengiilor şi restau- ratorilor. (Pont, 1, No. 528; Huc, XI, No. 258; Baudry et Wabhl, Depât, No, 124: Guillouard, Depât, No; 139; Planiol, II, No. 2225; Contra: Troplong, Depât, No. 229; Masse et Verge sur Zachariae, V, $ 738, nota 1, p. 15; Sourdat, 'Trait& de la responsabilite, II, No. 959; Comp.: Alexan- dresco,_X, p. 54) , „ , 

, asemenea: nici companiilor inter- naționale de wagons-lits. (Baudry et Wabl, Dâpât, No. 1246; Huc, X, No. 405; Comp.: Alexandresco, X, p. 55). 
+ De asemenea nici vestiarelor dela featre. (Baudry ei Wahl, Depât, No. 124; Contra: Huc, XI, No. 258; Guillouard, De- pot, No. 158; Comp.: Alexandresco, X, p. 55). 

12. De asemenea nici directorilor de teatru, pentru efectele depuse de artişti în lojile lor. (Planiol, II, No. 2925). 
+ De asemenea nici stabilimenielor de băi ce se fac întrun râu. (Dalloz, Rep. Depot, No. 164; Suppl., Depât, No. 74; Laurent, XXVII, No. 151; Baudry et Wabl, Depât, No. 1244). 

„14. După altă părere, dispoziţiile ace- stui articol se aplică proprietarilor de sta- bilimente de băi publice. (Pont, I, No. 527; Huc, XI, No. 257; Guillouară, Depât, No. 157; Comp.: Alexandresco, X, p. 54; Contra:' Laurent, XXVII, No. 151; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, p. 628; Baudry et Wabl, Depât, No. 1244). 
„ Responsabilitatea ospătătorilor și hangiilor este stabilită numai în profitul voiajorilor cari vin pentru a. locu. (Dalloz, R€p.. Depât, No. 178; Suppl., Depât, No. 77; Huc, XI, No. 260; Comp., Contra: A- lexandresco, X, p. 47). 

16. Hotelierii sunt răspunzători pentru toate obiectele pe care voiajorii le poartă asupra lor sau le-au adus cu ei cum sunt: hainele, bijuteriile, mărfurile, etc., care servesc fie persoanei, fie comerțului său, (Dalloz, Rp. Depât, No. 170; Suppl., D6- Pât, No. 78; Laurent, XXVII, No. 155; Huc, XI. No. 261; Baudry et Wabhl, De&pât, No. 1190, 1196; Guillouard, Depât, No. 149; A_ lexandresco, X, p. 46). - . De asemenea şi pentru banii pe cari Yoiajorul îi are în posesiunea sa, (Laurent, XXVII, No. 155), 

DESPRE DEPOZIT Codul civil 

18. Dispoziţiile art. 1952 e. civ. în. (1603 c. Civ. rom), îşi găsesc aplicaţia şi la animalele pe care le aduc voiajorii. (Pont, I, No. 531; Dalloz, Rep. Suppl., Dep, No. 78; Laurent, XXVII, No. 155; Huc, XI, No. 261; Guillouard, Deâpât, No. 149; A- lexandresco, X, p. 46; Contra: Baudry et Wabl, Depât, No. 1191). . 
19. Pentru existenţa responsabilităţii hotelierului nu este nevoie ca să-i fi fost predate lucrurile, ci este de ajuns dacă ele au fost aduse în hotel. (Pont, I, No, 53; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, text şi notele 5, 6, p. 628, 629; Dalloz, Rep., De. POt, No. 171; Huc, XI, No. 260; Baudry et Wabhl, Depât, No. 1198; Guillouard, De. Pât. No. 144). 
20. Pentru existența acestei răspunderi nu este necesar ca voiajorul să înştiințeze în prealabil pe hotelier. (Aubry et Rau, d, tra, IV, $ 406, p. 628, 629; Huc, XI, No. 260). 
21. Pentru existenţa responsabilităţii hotelierului conform ari. 1952 c. civ. fr. (1625 ce. civ. rom.), trebueşte ca voiajorul să locuiască în hotel. Astfel dacă plecând un călător lasă în păstrarea hotelierului lucrurile sale, acesta va fi obligat ca un depozitar voluntar. (Pont, I, No. 534; Au- bry et Rau, ed. 4-a, IV, S 406, nota 2, p. 628: Dalloz, R&p. Depât, No. 181: Huc, XI, No. 258; Baudry et Wabhl, Dâpât, No. 1202; Guillouard, Dep6t, No. 141; Alexan- dresco, X, p. 59). 
2. De asemenea, tot depozit voluntar este remiterea unor obiecte hotelierului, pentru a le preda unui călător care va veni ulterior la hotel, (Laurent, XXVII, No. 154; Baudry et Wah], Depât, No. 1203; Guillouard, Depât, No. 144). 23. Călătorul este obligat să facă do- vada aducerii lucrurilor în hotel şi valoa- rea lor. (Dalloz, &p., Depât, No. 158; A- lexandresco, X, p. 51). 

24. De asemeni, călătorul va trebui să facă dovada că lucrurile au fost furate în hotelul în care a fost primit. (Laurent, XXVII, No. 143: Huc, XI, No. 266; Alexan- dresco, X, p. 51). 
25. Călătorul nu este obligat să arate pe autorul furtului, ci numai să facă do- vada că furtul a avut loc. (Dalloz, R&p. 5p6 8). 
26. Călătorul poate dovedi prin orice mijloace că avea În posesie lucrurile care i-au fost furate. (Baudry et Wabl, Depât, No. 1227, 1231; Alexandresco, X, p. 51). 7. Numărul, cantitatea, calitatea şi va- loarea lucrurilor pot fi dovedite şi cu Jurământul care poate fi deferit deponen- tului. (Laurent, XXVII, No. 140; Alexan- dresco, X, p. 51), 
8. Tribunalele Vor aprecia în mod su- Yeran valoarea obiectelor furate. (Pont, I, No. 524; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 164 bis; Aubry eţ Rau, ed. 4-a, » $ 406, text şi nota 10, p. 629, 650; Lau- rent, XXVII, No. 139; Planiol, II, No. 2219; lexandresco, X, p. 51). | 
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Codul civil 

29, Hotelierul nu poate fi făcut răspun- 

zător cu aceeaşi rigoare pentru lucrurile 
uitate de călători în hotel, deoarece aceştia 
au comis o greşeală. (Pont, 1, No. 534). 

30. Responsabilitatea ospătătorului sau 
hangiului încetează când se stabileşte că 
pierderea încercată de călător se dato- 
reşte culpei sau imprudenţei acestuia. 
(Troplong, Depât, No. 237; Mass€ et Verge 

sur Zachariae, V, $ 739, nota 7, p. 14; Pont, 

I, No. 541; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 

406, p. 630; Laurent, XXVII, No, 144; Bau- 

dry et Wahl, Depât, No. 1214; Guillouard, 

Dâpât, No. 152; Alexandresco, X, p. 49). 

3]. Astfel, ar fi de exemplu, când că- 

lătorul ar fi lăsat deschisă ușa camerei 
sale sau ar fi pus obiecte de valoare 

întrun dulap sau saltar fără cheie. (Au- 

bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, p. 630; Bau- 
dry et Wabl, Depât, No. 1214; Guillouard, 

Dâpât, No. 152; Alexandresco, X, p. 49). 

39, Nu se poate spune că ar fi comis 
o imprudenţă călătorul care lasă lucrurile 

DESPRE DEPOZIT Art. 1624 

sale într'o ladă neîncuiată, sau într'un 

dulap deschis într'o odaie neîncuiată sau 

că nu a verificat solidiiatea încuietorii 

odăii sale. (Baudry et Wahil, Dâp6t, No. 

1214; Alexandresco, X, p. 49). 

33. Hotelierul poate fi scutit de culpa 
sa printr'o anumită convenţie încheiată cu 
călătorul, bine înțeles afară de dolul şi 

culpa lata. (Baudey et Wahl, Dâpât, No. 
1236; Alexandresco, X, p. 52). 

34. Dacă hotelierul placardează în ca- 

merele şi coridoarele hotelului un afipt 

prin care se descarcă de responsabilitatea 
sa, aceasta nu-l scuteşie de răspundere, 

dacă nu se stabileşte că de acesi afipt a 

luat cunoştinţă călătorul şi l-a acceptat. 

(Troplong, Dâpât, No, 241; Pont, I, No. 545; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, p. 6030; 
Laurent, XXVII, No. 146; Huc, XI, No. 
265; Baudry et Wabl, Dâpât, No. 1234; 
Guillouard, Dâpât, No. 151; Alexandresco, 
X, p. 52, 53). 

Art. 1624. — Ei răspund de furtul sau stricăciunea lucrurilor 
călătorului, în caz când furtul sau stricăciunea s'a comis de ser- 

vitori, ori de cei însărcinaţi cu direcțiunea ospătăriilor, ori de 

străinii ce le frecuentează. (Civ. 1000, 1434, 1473, 1623, 1625; C. 
P. 309, 389; Civ. Fr. 1953). 

Text. fr. Axt. 1953. — Ils sont responsables du vol ou du dommage des 
effets du voyageur, soit que le vol ait 6t6 fait ou que le dommage ait 6t6 caus6 
par les domestiques et prâposss de Ihâtelleria, ou par des €trangers allant et 
venant dans l'hâtellerie, - 

Tezt. fr. Art. 1953 (Modificat prim legea din 18 ebruarie 1889) — Ils 
sont responsables du vol ou du dommage des effets du voyageur, soit que le vol 
ait 6t6 fait ou que le dommage ait 6t6 caust par les domestiques et prâposâs de 
Vhâtellerie, ou par des 6trangers allant et venant dans Photellerie. 

Cette responsabilit6 est limite ă mille francs, pour les espăces monnayses 
et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non dâpos6s râellement entre 
les mains des aubergistes ou hâteliers. 

Bibliografie (continuare), 

ALEXANDRESCO D,, Observaţie sub Trib, Beaune (Câte d'Or) 16 Martie 1920, Pand. Rom. 
1926, LII, 69. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art, 1955 c. civ. 
în. (1624 c. civ. rom.), ospătătorii şi hangii 
sunt răspunzători de furtul sau stricăciu- 
nile lucrului călătorului comise nu numai 
de oamenii lui, ci încă şi de acele comise de 
străinii cari frecventează hanul sau ospătă- 
ria, deoarece trebuese să exercite în localul 
lor o supraveghere riguroasă. (Baudry et 
Wabl, D&pât, No. 1205; Guillouard, Depât, 
No. 150; Alexandresco, X, p. 48). 

2, Hotelierul nu este răspunzător de 
furtul sau de dauna făcută de oamenii 
sau servitorii călătorului. (Troplong, De- 

pâi, No. 237; Huc, XI, No. 261; Baudry et 

Wabhl, Dâpât, No. 1216; Guillouard, D6- 
pât, No. 145; Alexandresco, X, p. 50). 
„3, Chiar în cazul de culpă sau negli- 
jenţă din partea călătorului, hotelierul este 
răspunzător pentru furiul comis de pre- 
puşii hotelierului, culpa călătorului putând 
numai micşora responsabilitatea hotelieru- 
lui. (Huc, XI, No. 266; Baudry et Wabhl, 
Depât, No. 1217 urm.; Alexandresco, X, 
p. 50). _ 
4 Hangiul răspunde de accidentele în- 

tâmplate cailor călătorilor puşi în grajdul 
hanului. (Huc, XI, No. 261; Baudry et 
Wabhl, Dâpât, No. 1220; Guillouard, Depot, 
No. 145; Alexandresco, X, p. 50). 
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Art, 1625-—1627 

Art. 1625. 
mâna înarmată sau 

  

DESPRE SEQUESTRU 

Ei nu sunt răs 
în altfel cu forță 

Codul civi] 

punzători de furturile comise cu 
majoră. (Civ. 1083, 1624; C. p. 309, 310, 317 urm.; Civ. Fr. 1954). 

Text. fr. Art. 1954. — Ils ne sont 
force arme ou antre force majeure. 

Doctrină. 

1. Pentru ca hotelierul să fie descărcat 
de responsabilitate, nu este de ajuns să 
dovedească că nu există greșeală din 

-- partea sa; ci este răspunzător dacă nu 
stabileşie că furtul lucrurilor călătorului 
a avut loc prin o forță majoră pe care 
nu a putut-o împiedeca nici prevedea, 
-(Pont, Î, No. 559; Guillouard, Dâpât, No. 
154). 

2. Ca exemplu de forță majoră, art. 
1954 c. civ. fr. (1625 c. civ. rom.), dă cazul 
când furtul s'a făcut cu mâna înarmată, 
când deci hotelierul nu a putut” rezista 
violenței exercitate. (Pont, I, No. 540; A- 

„. lexandresco, X, p. 47, 48). 
» 8. Nu constitue un caz de forță-:majoră 
furtul comis prin escaladare sau cu etrac- 
ție sau prin chei false. (Pont, I, No. 54; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, nota 9, 

pp. 629; Dalloz, Rep, Depât, No. 187, 189; Laurent, XXVII, No. 14: Huc. XI No. 266; Baudry et Wabl, Depât, No. 1211; 

pas responsables des vols faits avee 

Guillouard, Depât, No. 147; Alexandresco, X, p. 48). 
4. Cazurile de forță majoră vor trebui să fie dovedite de hotelieri. (Pont, Î, No. 558; Dalloz, Rep, Depât, No. 18; Suppt, Dâpât, No. 65; Laurent, XXII, No. 1%; Alexandresco, X, p. 52). | 
5. Astfel hotelierul este răspunzător de pierderea lucrurilor călătorilor, întâmplată. „Prin incendiu, dacă nu dovedeşte că in- cendiul nu-i este imputabil, ci e rezultatul unui caz de forţă majoră. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 406, nota 8, p. 629: Laurent, XXVII, No. 146; Baudry et Wabl, Depot. No. 1242; Guillouard, Depât, No. 146; A- lexandresco, X, p. 49). 

1.6, Furtul cu mâna armată numai ațunci " exonerează pe hangiu sau ospătător când 
este comis de oamenii din afară, iar nu şi când e comis de oamenii săi sau de 
acei cari frecventează hanul sau ospătăria, 
(Troplong, Dâpât, No. 236; Pont, [, No. 
536; Baudry et Wabl, Depst, No. 1213; A- lexandresco, X, p. 48). 

CAPITOLUL III 

Despre seguestru. 

__ Secţiunea 1. — Despre diversele feluri de sequestruri, 
Art, 1626. — Sequestrul este 

„1627 urm., 1632 urm.; Civ. Fr. 1955). 
convenţional sau judiciar. (Civ. 

„Text. fr. Art. 1955. — Le sequestre est ou eonventionnel ou judieiaire. 
Doctrină, 

1., Sechestrul este depozitul unui lucru litigios în mâinele unui terţ, până la re- zolvarea contestaţiei între acei care pre- tind că au drepturi asupra acestui lucru. (Duvergier, VI, No. 523; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 407, p. 650; Dalloz, Râp,, Deâp6ât-sequestre, No. 19, 195 urm, 212 :-urm.; Planiol, II, No. 2226; Colin et Ca- pitant, ed. 5-a, ÎI, p. 658; Josserand, II, No. 1376; Alexandresco, Ă, p. 61,6; C. Hamangiu, |. Rosetti-Bălănescu şi Al. Băi. coianu, IE; No. 1634). - „2. Prin cuvântul 'sechestru se înțelege - ȘI persoana căreia i se încredințează lu- crul. (Dalloz, Râp., Depât, No. 192). 3. Potrivit dispozițiilor art, 1955 c. civ. 

“UI, p. 466, 468; C.H 

Îr. (1626 c. civ. rom.), sechestrul poate fi convenţional sau judiciar. Sechestrul judi- Ciar se deosebeşte de sechestrul conven- „ional, deoarece este ordonat de justiţie cu sau fără asentimentul părților litigante, (Dalloz, Rep., Depât-sequestre, No. 243; Planiol, II, No. 227; Colin et Capitant, II, p. 658; Josserand, II, No. 1577. Nacu, 
6, 468; amangiu, I. Bălănescu şi A]. Băicoianu, II, No. 1681), 4, Sechestrul mai poate fi legal şi administrativ. Sechestrul este legal când este impus de lege şi nu intervine justi- ția, iar administrativ este atunci cân este aplicat de Stat întrun interes de ordine „publică. (Dalloz, Rep., Dâpât, No. 192, 263; Suppl., Depât, No. 102; Baudry et Wahl, Depât, No. 1510). | 

_ Secţiunea IL. — Despre sequestru convențional. 
Art. 162%. — Sequestrul lucru în litigiu, 

— convențional este depozitul unui făcut de una sau mai multe persoane, unui al 
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Codul civil DESPRE SEQUESTRU Arţ, 1628—1629 

treilea care, ia asupra-şi îndatorirea de a-l restitui, după termi- 

narea procesului, celui cărui va declara judecătorul că se cuvine. 

(Civ. 542, 1628 urm.; Pr. Civ. 129 Ş 4, 3171, 313, 315, 316, 318; 

L. Timbr. 19 $ 18; Civ. Fr. 1956). 

Tezt, fr. Art.. 1956. — Le sequestre conventionnel est le depât fait par 

une” ou plusieurs personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers 

qui s'oblige de la rendre, aprâs la contestation termine, ă la, personne qui sera 

jugte devoir lobtenir. 

Doctrină, 

1. Sechestrul convenţional fiind un con- 
tract cere pentru perfectarea lui capaci- 
tatea părților contractante, un lucru, obiect 
al depozitului şi consimţimântul părţilor. 
(Dalloz, Râp., Depât, No. 196). 

9, Sechestrul convenţional se deosebește 
de depozitul voluntar deoarece acesta din 
urmă „cere concursul numai a două per- 
soane, deponentul şi depozitarul şi dacă 
sunt mai mulţi depoienţi, ei pot fi consi- 
deraţi ca o singură persoană întrucât au 
acelaşi interes, pe când la sechestrul con- 
venjional trebueşte să fie totdeauna cel 
puțin doi deponenţi având un interes opus. 

Art. 1628. — Sequestrul poa 
1600; Civ. Fr. 1957). 

(Pont, Commentaire-trait6 des petits con- 
trats, I, No. 547; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 408, nota'1, p. 631; -Dalloz, Rep., DE- 
pât, No. 195, 196; Laurent, XXVII, No. 163; 
Huc, XI, No. 268; Baudry et Wabhl, Dâpât, 
No. 1255; Guillouard, Depât, No. 164; Pla- 

niol, IÎ, p. 725, nota (1). 
3. Spre deosebire de depozit, sechestrul 

poate avea de obiect nu numai un lucru 
mobil, ci şi un imobil. (Dalloz, Râp., Depât, 
No. 19%; Planiol, II, No. 2226; Colin et Ca- 
pitant, II, p. 658; Josserand, II, No. 1336; 
Alexandresco, X, p. 58; Nacu, III, p. 466; 
C. Hamangiu, 1, Rosetti-Bălănescu şi Al. 
Băicoianu, ÎI, No. 1681). 

te să nu fie gratuit. (Civ. 1593, 

Test. fr. Art. 1957. — Le sequestre peut n'âtre pas gratuit. 

Doctrină, 

]. Sechestrul este cel mai adeseori sa- 
lariat, cu toate că din art. 1957 ce. civ. fr. 
(1628 e, civ. rom.), reiese că regula este gra- 
tuitatea şi salariul excepţiunea. (Dalloz, 
Rep., Suppl., Dâpât, No. 14; Laurent, 
XXVII, No. 166). 

2. După altă părere, gratuitatea seche- 
strului este regula şi salarizarea este ex- 
cepliunea, (Baudry et Wahl, Dâpât, No. 
1258). 

3. Se admite că sechestrul este gratuit 
prin natura sa, iar nu prin esenţa sa. (Gu- 
illouard, D&pât, No. 167; Baudry et Wabl, 
Deâpât, No. 1258; Alexandresco, X, p. 58). 

4. In cazul când sechestrul este salariat 
el se aseamănă cu locaţia mai mult decât 

cu depozitul şi în acest caz responsabili- 
tatea sechestrului, conform art. 1928 e. civ. 
fr. (1600 c. civ. rom.), este mai riguroasă- 
(Demante et Colmet de Sanierre, VIII, No. 
169; Pont, 1, No. 550; Dalloz, Rp, D6- 
pât, No. 199; Laurent, XXVII, No. 166; Huc, 
XI, No. 268; Baudry et Wabhl, Depât, No. 
1257; Guillouard, Dâpât, No. 167; Alexan- 
dresco, X, p. 58). 

5, Sechestrul convenţional poate cera 
salariul dela oricare din deponenţi, chiar 
şi dela cei cari nu au câştigat procesul 
deoarece a fost numit de toți deponenţii 
cari i-au promis salariul. (Dalloz, Râp,, 
Suppl., Depât, No. 80: Baudry et Wabl, 
Depât, No. 1264; Guillouard, Dâpât, No. 
171; Alexandresco, X, p. 59). 

Art. 1629. — Când este gratuit, se aplică asupra-i regulele 
depozitului propriu zis, cu deosebirile ce se vor arăta mai jos. 
(Civ. 1595 urm.; Civ. Fr. 1958). 

Tezt. fr. Art. 1958. — Lorsqwil est gratuit, il est soumis aux rgles du 
depât proprement dit, sauf les differences ci-apres enonefes. o 

INDEX ALFABETIC 

a doctrină). 

Cheltueli 4—9, 
Cheltueli necesare 6, 

Acţiune 6—8, 
Administraţie 2. 

Depozit 1. Iatrebuinţare î, 
Dobânzi 9. Pază 2. 
Dovadă 10, Probă 10. 
Folosinţă 1. Proces 4, 6—8, 
Fructe 2. Retenţie 5. 
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Art. 1630-—-1631 DESPRE SEQUESTRU Codul civi] 

Sechestru 1 urm. Sechestru gratuit 1, pra lucrului până la plata cheltuelilor de Sechestru convenţional 3, Sechestru Judiciar Ș. conservare ce le-a făcut. (Demante et CE 10. 
. 

met de Santerre, VIII, No. 169 bis), 6. Sechestrul, după o părere, nu are actiune, chiar pentru cheltuielile necesare, : i ; tra deponenţilor cari nu au Câştigaţ 
, strul, fie gratuit sau salariat, Con 1 C cal; Spehestrul nu Se poate servi de lu- Paogesul. (Baudry et Wabhl, Dâpât, No, crurile supuse sechestrului, (Dalloz Rep. 7. După a doua părere, el va avea ae 

Depot No: 204) sarcina de a păzi lu-  tiune contra fiecăruia din deponenţii ne. crul, a-l administra şi a-i culege fructele. câştigători, penira, partea d ApgLaureat (Pont, 1, No, 555: Dalloz, Rep. Depot NE XXVII. No. uz spillonard, Depot, No, 207; Laurent, XXVII, No. 1683; Baudry et  I7i; Alexandreseo, »p. i ). tă Wabl, Depât, No. 1259; Guillouard, Depst, 8. După a treia părere ominantă, se. No. 168; Alexandresco, X, p. 59). chestrul va avea o acţiune pentru toate 3. Puterile sechestrului convenţional cheltuielile contra fiecăruia dintre depo- sunt aceleaşi ca şi ale sechestrului judi-  nenţi, chiar dacă nu au câșiigat procesul, ciar. (Baudry et Wahl, Depât, No. 1266). (Pont, |, No. 549; Aubry et Rau. e Da 4. Sechestrul poate cere cheltuielile ce IV, $ 408, nota 5, p. 654; a, oz Ce le-a făcut, dela acel care a câştigat pro- Depât. No. 205: Suppl. €pot, No. 80; cesul, deoarece acesta a profitat de chel-  Huc, XI, No, 269). N tuielile făcute. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 9. Sechestrul are dreptul la dobânzi IV, $ 408, p. 651; Dalloz, Râp., Depât, No. peniru_ sumele cheltuite de el (Dalloz, 205; Laurent, XXVII, No. 167; Huc, XI, No. Re€p., Depât, No. 208). 

Doctrină, 

269; Baudry et Wabhl, Depât, No. 1263; 10. Dovada „sechestrului convenţional 
Guillouard, Depât, No. 171; Alexandresco, se va face potrivit regulelor de drept co- > p. 59), 

mun. (Dalloz, Râp., D&pât, No. 205). „5. Sechestrul are drept de retenţie asu- 

Art. 1630. — Obiectul Sequestrului poate îi bunuri mobile sau imobile. (Civ. 461 urm., 472 urm., 1593;Civ. Fr. 1959). 
Tezt. fr. Art. 1959. — Le sequestre peut avoir pour objet, non-seulement des effets mobiliers, mais mâme des immeubles. 

Doctrină, 2226; Colin et Capitant, II, No. 658; Jos- serand, II, No. 1576; Alexandreseo, ă, p. 
]. Sechestrul poate avea de obiect nu 58; Nacu, III, p. 466; C. Hamangiu, [, Ro- 

numai lucruri mobile ci şi imobile. (Dal- setti-Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No, 
loz, Re&p., D&pât, No. 198; Planiol, II, No. No. 1684) 

Art. 16831. — Depozitarul, însărcinat cu un sequestru, nu poate fi liberat de dânsul înainte de terminarea procesului, decât atunci când toate Părţile interesate vor consimţi, sau când va urma 0 cauză ce sefva judeca de legitimă. (Civ. 969, 1616; Civ. Fr. 1960). 
Tezt. Jr. Art. 1960. — Le depositaire charg€ du sequestre ne peut âtre 

d6charge avant la contestation terminâe, que du consentement de toutes les 
parties int&resstes, ou pour une cause juge lEgitime. 

Doctrină. Guillouard, Dâpât, No. 170; Alexandresco, Ă, p. 59), 1. Depozitarul însărcinat cu un seche- 2. Doi altă părere, prin părți intere- 
siru nu poate fi liberat de dânsul înainte sate care trebuese să-şi dea consimţimân- 
e terminarea procesului, decât prin con- tul Ja liberarea depozitarului, nu trebuesc 

simțimântul tuturor părților între care să se înțeleagă terții cari au intervenit 
există procesul, iar nu numai prin consim- în cursul instantei. (Demante et Colmet de 

ântul celor cari l-au numit. (Pont, 1, Sant VIII No. 174 Bis ÎI. nt, No. 595; Aubry et Rau, ed. da IV, € io XXVII No. 163.0 bis, Îl; Laure text şi nota 2, p. 651: Dalloz, Rep. Depât Tribunalele vor a ia î d su- 

1 : 73 NED, , . 
precia în mod su 

No. 201; Baudry et Wabhl, Depât, No. 1261;  veran cauzele legitime care, potrivit dis- 
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Codul civil 

pozitiunilor art. 1960 ce. civ. fr. (1631 c. 
civ. rom.), pot admite descărcarea depo- 
zitarului de sechestru înainte de termi- 
narea procesului. (Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 171 bis, Î; Laurent, 
XXVII, No. 170; Baudry et Wahl, Depât, 
No. 1262; Guillouard, Depât, No. 169). 

4, Astfel, sar putea admite că sunt 
cauze legitime, o infirmitate obişnuită sau 
o lungă călătorie ce voieşte s'o facă se- 
chestrul. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 171 bis, |; Laurent, XXVII, No. 

DESPRE SEQUESTRU Art, 1632 

170; Baudry et Wabl, Dâp6t,.No. 1262; 
Guillouard, Dâpât, No. 169; Alexandresco, 
X, p. 59). 

5. Sechestrul va da lucrul părţii care a 
câştigat în mod definitiv procesul, obli- 
gând pe această parte să facă dovada că - 
hotărîrea nu mai este atacabilă pe nicio 
cale. (Pont, I, No. 557). 

6. Dacă sechestrul refuză fără motiv să 
dea lucrul, el poate fi condamnat la daune- 
interese. (Dalloz, Râp., Dâpât, No. 202). 

Secţiunea II]. — Despre seguesfru judiciar 1). 

Art. 1632. — Afară de cazurile statornicite de codicele de 
procedură civilă 2), judecătorul poate ordona sequestrul: 

1. A unui imobil sau a unui lucru mobil pentru a cărui pro- 
prietate ori posesiune se judecă două sau mai multe persoane; 

2. A lucrurilor oferite de un debitor spre liberarea sa. (Civ. 
535 urm., 542, 568, 132, 733, 739, 1114, 1116, 1121, 169%; Pr. 
Civ. 512—522, 610—618; C. com. 68, 11, 438, 567, 590; L. timbr. 19, 
Ş 12, 21, $ 1; Lege p. regularea și consolidarea dreptului de a 
exploata petrolul şi ozocherita, Art. 55; Civ. Fr. 1961; Civ. Ital. 
1875). | 

Text. fr. Art. 1961. — La, justice peut ordonner le sâquestre: 
10 Des meubles saisis sur un dâbiteur; 
20 D'un immeuble ou d'une chose mobilire dont la propri€te ou la posses- 

sion est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes; 
30 Des ehoses qmun dâbiteur offre pour sa lib6ration. 
Tezt. Italian Art. 1875. — Oltre i casi stabiliți dal codice di procedura 

civile, Lautorită giudiziaria pud ordinare il sequestro: 
19 Di un imobile o di una cosa mobile, la cui proprietă o il cui possesso 

sia controverso fra due o pi persone; 
20 Delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N, Despre festamente, p. 114, 115; Despre ipoteci, p. 79 urm; 
POSTELNICU D. $., Notă sub Trib. Buzeu S$. II, 561 din 28 Oct. 1925, Curier Jud, 49/1935; 
Roserri-BĂLĂNESCU I., Nofă sub Cas. Î, 567 din 3 Martie 1925, Pand. Rom. 1925, [, 241. 
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Cod de procedură civilă 2, 
Competenţă 17, 
Conservarea dreptului 3,8. 

Deosebire 3, 4, 6. 
Depozit judiciar 1, 4, 
Detenţiune 12, 13. 
Divorţ 13. 
Doctrină 12, 13, 
Dol 12. 
Donaţiune deghizată 12, 
Dotă 13, 
Enumerare demonstrativă 

Farmacie 13. . 
Femee văduvă săracă 42, 
Folosinţă 2, 5, 12, 13, 
Fond de comerţ 13, 
Fraudă 12, 
Fructe 5, 12, 
Gerant 6, 16, 17. 
Hotărâre 13, 20, 21, 
Imobil 1, 4, 5, 12, 13. 
Indiviziune 2, 5, 12, 13. 
Instrucție 13, 

2 A se vedea şi art, 610—618 din procedura civilă, relative la sequestrul asigurător şi judiciar, 
In textul francez lipsesc primele cuvinte: „Afară de cazurile statornicite de codicele de procedură 

civilă“, şi articolul începe cu vorbele: „Judecata poate ordona sequestruli“. Acest articol est - 
cerea art, 1875 cod. civil Italian, de unde legiuitorul Român l-a împrumitat ste reprodu 
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Interes 5, 13, 14. 
Ipotecă 12, 13, 
Jurisprudenţă 12, 13, 
Legatar 12, 13. 
Legea minelor 13, 
Legea sanitară 13. 
Liberare 1. 
Litigios 1—3, 5, 6, 11, 12, 

13 
Locaţiune 13, 
Lucru comun 2, 5, 12, 15. 
Lucruri mobile 1, 4, 5, 12, 

13, 
Mandat 13, 
Motivare 11. 
Nulitate 12, 13, o 
Ordonanţă prezidenţială 

17. 
Partaj 12, 13, 
Pericol 5, 
Petiţiune de ereditate 12, 
Posesiune 7, 5, 11—13, 
Plus-valută 13, 
Procedură 19, 
Proces, a se vedea cuvân.: 

tul: „Litigios“, 

DESPRE SEQUESTRU Codul civi 

Proprietate 1, 5, 12, 13. 
Bea credinţă 5, 12. 
Recurs 10, 11, 
Reductiune 13, 
Refere 16, 17. 
Reziliere 13. 
Rezoluţiune 12. 
Sechestru asigurător 7, 13, 

15, 
Sechestru convenţional 2, 
Sechestru judiciar 1 urm. 
Separaţie de patrimonii 12, 
Societate 12, 13, 16, 
Succesiune 6, 12, 13, 16, 
Testament 12, 13. 
Titluri 3. . 
Trimetere în posesiune 12, 

13 
Universalitate juridică 12, 

13, 
Urgenţă 5. 
Urmărire silită 13, 
Vânătoare 13. 
Vânzare 12, 13. 
Venituri 5, 42. 

Doctrină. 

1. Articolul 1961 din codul civil francez dispune că: justiţia poate ordona seche- strul: 1) a mobilelor urmărite asupra unui debitor; 2) a unui imobil sau a unui lucru mobiliar, a cărui proprietate sau posesiune este litigioasă între două sau mai multe persoane; 3) a lucrurilor pe cari un de- bitor le oferă pentru liberarea sa. Arti- colul 1652 din codal civil român corespun- zător, şi care este reproducerea art. 1875 din codul civil italian, cuprinde numai dis. pozițiunile numerelorr 2 şi 5 din art. 1961 c. civ. fr, suprimând numărul întâiu; nu- mai numărul al doilea din art. 1961 ce. civ. fr. (numărul întâi din art. 1652 ce, civ. rom.) se ocupă cu sechestrul judiciar asu- pra lucrurilor litigioase, iar celelalte nu- mere se ocupă cu depozitul judiciar asu- pra lucrurilor nelitigioase. (Pont, I, No. 558; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 409, nota 2, p. 652; Dalloz, Rep., Depât, No. 210, 214; Suppl., Depât, No. 81; Laurent, XXVII, No. 171; Huc, XI, No. 270; Baudry et Wahl, Depât, No. 1267; Guillouard, Depât, No. 172; Alexandresco, 
text şi nota 3). 

2. Articolele 1632 
vil român, cari se oc 

X, p. 60, 61, nota 1, 62, 

şi 1634 din codul ci- 
upă cu sechestru] ju- diciar, sunt completate prin dispoziţiunile art. 615 din codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificat la 1900 şi care a mai adăugat, pe lângă cele două cazuri prevăzute de art. 163 c. civ. în cari seche- sirul judiciar poate fi cerut, şi cazurile când există un proces asupra administra- ției sau folosinţei unui lucru comun. „9. Potrivit dispoziţiunilor art. 1626 c. cv. rom. (1955 c. civ. îr.). sechestru] poate fi convențional sau judiciar. Sechestrul 

cu sau fără asentimentul părților litigante. (Dalloz, Râp. Dep6i-s€questre, No. 242; Planiol, II, No. 2227, lin et Capitan, II, p. 658; Joserand, II, No. 1377; Nacu, III, p. 466, 468; C. amangiu, Î, Rosetti. 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1684). 4. Spre deosebire de depozit, schestry] poate avea de obiect atât un imobil, cât şi un lucru mobil. (Dalloz, Rep, Depât. sequestre, No. 198; Planiol, IL, No, 2996; Colin et Capitant, II, p. 658; Josserand, []. No. 1576; Alexandresco, X, p. 58; Nacu, III, p. 466; C. Hamangiu, |, Rosetti-Bălă. nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1684). 
5. Pentru încuviințarea sechestrului ju diciar, trebueşte, potrivit dispozițiunilor art. 1632, c. civ. şi 615 Pr. Cit., ca să existe între Părți un proces asupra pro- prietăţii sau posesiunii unui lucru mișcă. tor sau nemişcător sau asupra administra. jiei sau folosinţei unui lucru comun; în afară de aceasta, reclamantul irebueşte să stabilească şi interesul] cererii, deoarece po- trivit principiilor generale de drept, nu există acţiune în justiție fără interes şi apoi însăși textul vorbeşte de cererea ce- lui interesat. In dovedirea interesului, doctrina și jurisprudenţa cer să se stabi- lească că sechestrul judiciar este absolut necesar pentru conservarea dreptului, ceea ce se face prin dovedirea existenţei unui pericol de natură a periclita dreptul fără putință de refacere şi care nu sar putea înlătura pe altă cale; de asemenea, peniru stabilirea interesului, instanța de judecată, deşi nu este datoare să cerceteze titlurile şi calitatea în virtutea cărora par- tea interesată este autorizată să facă o asemenea cerere de asigurare, întru cât a- cesta fiind tocmai obiectul principal al litigiului de care este întotdeauna prece- dată cererea de sechestru; prin asemenea procedare sar prejudicia însăşi fondul procesului, totuşi ca element de apreciere, va putea pipăi acţiunea de fond spre a se vedea din examenul motivelor de drept, din felul mijloacelor de probă enumerate sau chiar desvoltate, din felul conducerii acțiunii şi din stăruința depusă. criterii de seriozitate a acţiunii, peniru a nu fi sur- prinsă şi a lua o măsură aşa de gravă pe temeiul unei acţiuni temerare sau du- ioase. In ceea ce priveşte pericolul, el trebueşte privit în raport cu conservarea lucrului în substanța sa sau cu periclita- rea viitoarelor Pretenţiuni de restituirea fructelor percepute pe nedrept. Pentru stabilirea acestui pericol, se va putea face dovada că detentorul bunului este un rău administrator sau că este de rea credinţă, aşa încât prin faptele sale conservarea lu- crului este amenințată şi deci se vatămă În mod vădit interesele reclamantului. (Dalloz, Rep. Depât-sequestre, No, 221; Guillouard, Depât, ete., No. 180; Alexan- dresco, X, p. 62, nota 2, 65, 66). , „6. Numirea unui gerant pentru a admi- nistra şi supraveghea, în caz de urgenţă, 0 succesiune, nu trebueşte confundată cu numirea unui sechestru Judiciar, care po- - trivit. dispoziţiunilor art. 1632 e. civ. rom. şi 615 c. pr. civ. (1961 c. civ. fr.) nu poate 
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avea loc decât în caz de litigiu. (Dalloz, 

R&p., Depât-sâquestre, No. 215). 
4 

7; Partea în contra căreia se face o ce- 

rere de sechestru judiciar nu poate să se 

opue la admiterea lui prin oferirea unei 

cauţiuni; acest drept este acordat de lege 

numai în materie de sechestru asigurător. 

(Alexandresco, X p. 67). „U 

8. După părerea dominantă în doctrină 

şi jurisprudenţă, dispoziţiunile art. 1632 e. 

civ. rom. şi 615 c. pr. civ. (1961 c. cv. îr.) 

care determină cazurile în cari se poate 

ordona sechestrul nu sunt limitative, ci 

pur demonstrative şi judecătorii pot or- 

dona sechestrul în toate cazurile când 

această măsură este necesară pentru con- 

servarea drepturilor părților. (Belvincourt, 

III, p. 245, nota 4; Larombiere, Obliga- 

tions, Art. 1180, No. 6; Mourlon; III, No. 

1074; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 

No. 172 bis, IL; Debelleyme, Ordonances, 

II, p. 208 urm.; Pont, Petiis contrats, No. 

560: Aubry et Rau, ed. 4-a, TV, $ 400. p. 632; 

Dalloz, Rep., D&pOt-s6questre, No. 220, 222, 

995; Laurent, XXVII, No. 175; Baudry et 

Wahl, Dâpât, etc., No. 1269; Guillouard, 

Depât, etc., No. 175; Planiol, II, No, 2230; 

Colin et Capitant, II, p. 658; Alexandresco, 

X, p. 62; C. Hamangiu, |. Roseiti-Bălănes- 

cu şi Al. Băicoianu, IL, No. 1681). 

9. După altă părere, dispoziţiunile art. 

1632 e, civ. şi 615 pr. civ. (1901 ce. civ. îr.) 

au o aplicațiune restrictivă şi un seche- 

siru nu poate fi numit decât în cazurile 

speciale prevăzute de aceste articole. (Du- 

vergier, VI, No. 556; Mass6 et Verge sur 

Zachariae, V, $ 742, nota 3, p. 16; Tro- 

plong, Dâpât et sequestre, No. 292, 294, 

295; Dalloz, Rep; Depot sequestre, „No. 

219, 220; Suppl.. Dâpât. No. 82 urm.; Lau- 
reni, XXVII, No. 117; Huc, XI, No. 274): 

10. Tribunalele vor aprecia în mod su- 

veran dacă măsura sechestrului judiciar 

trebueşte sau nu ordonată şi în cazul afir- 

mativ: numirea persoanei însărcinată cu 

sechestrul, fără ca instanța de recurs să 

poată cenzura această apreciere, deoarece 

dispozițiunile art. 1632 c. civ. şi 615 c 
pr. civ. (1961 ce. civ. fr) sunt facultative. 

(Pont, Petits contrais, I. No. 559; Aubry 

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 409 texi şi nota i, 
p. 552; Dalloz, Rep., Depât-sequestre No. 
292 cu jurisprudență; Laurent. XXVII, No. 
173; Baudry et Wabl, Dâpât ete, No. 
1986; Guillouard, Dâpât, etc., No. 180; A- 
lexandresco, X. p. 61, 62). 

11. Pentru ca acest drept suveran al in- 
stanţelor de fond să nu poată fi cenzurat de 
instanța de recurs, trebueşte ca instanţele 
de fond să arate şi să motiveze pentru ce 
admit sau resping cererile de sechestru ju- 
diciar. Astfel, de exemplu, este ' casabilă 

sentința instanței de fond prin care se ad- 

mite o cerere de sechestru judiciar numai 

pe baza constatării că între părţi există 

proces asupra posesiunei unui bun, fără 

a examina dacă împrejurările cauzei ju- 

stifică necesitatea măsurii cerute şi la 

DE SPRE SEQUESTHU 
Art, 1632 

care pariea adversă sa opus, tocmai pen- 

tru acest motiv, deoarece art. 615 din co- 

dul de-pr. civ. cere pentru admiterea se- 

chestrului judiciar, pe de o parte existenţa 

unui litigiu între părţi, iar pe de altă 

parte justificarea oportunității unei ase- 

menea măsuri. 

12. Jurisprudenţa şi doctrina au făcut 

numeroase aplicaţiuni ale dispoziţiunilor 

art, 1652 ce, civ. şi 615 ce. pr. civ. (191 e. 

civ. fr.) şi cităm, ca exemple, următoarele 

cazuri când s'a hotărît că este cazul a se 

ordona un sechestru judiciar: 

1. Până la partajul cerut de un como: 

ştenitor, este locul a se ordona sechestrul 

judiciar, întru cât bunurile succesorale 

sunt considerate în litigiu, existând nesi- 

guranţă şi judecată cu privire la porţiunea 

ce se cuvipe fiecărui comoştenitor şi în 

această stare de lucruri: un copărtaş poate 

poseda o porţiune care în urmă să se re- 

cunoască că nu a avut niciun drept asupra 

ei, posesiune care poate compromite drep- 

turile copărtaşului în lotul căruia va că- 

dea această porțiune. 
2. Sechestrul judiciar poate fi“ ordonat 

în materie de succesiune când contestaţiu- 

nile între moştenitori sunt de natura a 

întârzia lichidarea ei. 
5. Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul unei cereri de rezoluțiune a unei 
vânzări pentru neplata preţului. 

4. Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul unei acţiuni în anulare, chiar a 

unui act autentic, a cărui execulare nu 

poate, în regulă generală, să fie suspen- 

dată "decât prin înscriere în fals, când 

anularea se cere pentru motivul de fraudă 

la lege, cum ar fi de exemplu, că actul cu- 

prinde o donaţiune deghizată şi când po- 

sesorul comite o degradare asupra bunu- 

rilor. 
5, Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul unei acţiuni în nulitatea unei 
vânzări pentru. dol şi fraudă. 

6. Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul unei contestaţiuni privitoare la 
validitatea unui testament. 

7. Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul când se cere anularea unui te- 

stameni, denegându-se scrisul şi când le- 
gatarul a vândut o parte din bunurile 

succesorale şi nu prezintă solvabilitate, 

indiferent dacă obținuse deja trimiterea 
în posesiune. 

8. Sechestrul judiciar poate fi ordonat 

în cazul când există o acţiune privitoare 

la proprietatea unui imobil, cu toate că 

detentorul justifică 'o posesiune paşnică 

în virtutea unui titlu translativ de proprie- 

tate. 

9. Judecata poate ordona sechestrul fon- 

dului social aparținând unei societăţi în 

cazul când din cauza neînțelegerilor, in- 

teresele părţilor cer imprerios luarea ace- 
stei măsuri; astfel ar fi de exemplu, când 
se cere desfiinţarea şi lichidarea unei aso- 
ciaţiuni. 
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10. Faptul că bunul asupra căruia se 
cere sechestrul judiciar este stăpânit de pârît în indiviziune cu o terță persoană, 
nu poate constitui o piedecă la admiterea 
acestei măsuri, pe considerațiunea trasă din neputința de a determina porțiunea 
de proprietate a aceluia contra căruia se cere sechestrul, deoarece admiterea se- chestrului nu are de efect de a modifica întru nimic, în prejudiciul terţilor copro- prietari, dreptul lor de coproprietate indi viză, ci acela de a împiedeca pe posesorul în indiviziune contra căruia se cere se- chestrul, de a înstrăina porţiunea sa in- diviză până la terminarea procesului in- teniat de acela care a cerut sechestrul pe acea porțiune indiviză. 

11. Moştenitorul beneficiar nefiind decât un administrator al succesiunii însărcinat de lege cu lichidarea ei, atât creditorii cât şi legatarii succesiunii pot cere dela ju- stiție îndepărtarea lui şi încredințarea a- Verii succesorale în mâna altei persoane, dacă se va constata rea credinţă sau chiar numai negligenţă din partea sa; luarea ad- ministraţiei din mâna moștenitorului be- neficiar şi încredințârea ei unui al treilea nu este în definitiv decât tot un sechestru judiciar, eredele având şi el un drepti eventual în succesiune. 
12. Este admisibil sechestrul judiciar în- to acţiune în petițiune de 'ereditate iîn- teniată de unii ce se pretind rude în grad mâi apropiat cu defunctul decât cei cari au fost puşi în posesiunea succesiunii; în acest caz, este just ca cei cari deţin succe- siunea să nu fie lipsiţi de avantagiile po- sesiunii până ce printz”o cauţiune sufi- cientă nu vor fi garântaţi de daunele-in- terese ce li star putea cauza prin seche- stru şi care să constitue totodată o dovadă că pretenţiunea reclamanţilor nu e teme- Târă şi vexatorie. 

15. Creditorul ipotecar poate cere se- chestru judiciar asupra imobilului ipote- cai până la judecarea acţiunii ce dânsul a intentat pentru anularea contractelor încheiate de debitorul său, contracte prin care se deteriorează sau se micşorează obiectul dat ca garanție, cum ar fi darea în exploatare a pădurilor aflate pe moşia ipotecată, contra regulelor admise de bu- nul simț, fără a se distinge contractele anterioare sau posterioare constituirii ipotecii, când anularea tuturor acestor contracte s'a cerut deodață şi prin una şi aceeaşi acţiune. . 
14. Sechestrul judiciar poate avea de obiect o universalitate juridică — deși chestiunea este controversată — în acest caz, persoana însărcinată cu sechestrul, va gera și va administra întregul pairi- moniu. 

15.. Acţiunea în recunoaşterea în prin- cipiu a drepiului de succesiune al vădu- Vei sărace la o porţine în plină proprie- tate din averea rămasă pe urma defunc- 

DESPRE SEQUESTRU Codul civi] 

tul său soț, este o acţiune reală relativă a proprietatea bunurilor determinate aflate în succesiune şi deci intră în cadrul pre- văzut de art. 1632 cod. Civ. spre a se pu- tea admite sechestru] judiciar a] lucruri. lor ce fac obiectul litigiului, 16. Când părţile se găsesc în Proces a- 
ființa sechestru judiciar, pentru ca drep- reclamantului asupra veniturilor imobilului să nu fie periclitate, 17. Conform art. 1632 €. civ, Pr. civ. se poate cere înființarea unuj se. chestru judiciar atunci când este în dis. cuțiune proprietatea unui bun imobiliar care este în litigiu, Prin urmare, stabil- 

ve, ca sustrageri de acte, desființare de scrisori etc., cari fac îndoielnică putinţa de a mai lăsa administrația bunului în litigiu în mâinile pârîtului, cererea de se. chestru judiciar este întemeiată, 18. Creditorii unei moşteniri au dreptul ca, odată cu intentarea acţiunii în sepa- raţie de patrimonii, să ceară înfiinţarea unui sechesiru judiciar asupra averii de moştenire, ori în ce mâini S'ar găsi a- ceastă moștenire. 
19. După art. 645 din codul de proce- dură civilă, pentru a se putea înființa up sechestru judiciar, trebueşte să existe un proces asupra proprietății sau posesiunii unui lucru mişcător Sau nemişcător sau asupra administrațiunii sau folosinţei u- nui lucru comun; irebueşte deci ca acest Proces să fie contencios iar nu grațios. Cererea de trimitere în posesiune pe aza unui testament are, în principiu, un caracter grațios, asa încât pe baza ei nu Sar putea cere în iințarea unui sechestru judiciar. 

Dacă însă în cererea de trimitere în posesie s'a contestat de către părți testa- mentul produs, plătindu-se taxele de tim- ru ca pentru cererile contencioase, jude- cându-se în şedinţă publică, caracterul a- cestei cereri devine contencios iar nu gra- țios, aşa încât pe baza ei, se poate cere înființarea unui sechestru judiciar, 20. Cuvântul: „Posesiune“ întrebuințat în art. 1652 c. civ, şi 615 e. pr. civ. este generic şi cuprinde atâţ posesiunea, semn Prin care se manifestă proprietatea, sau mijloc - care duce la dobândirea proprie- cât şi detenţiunea, faptul material 

et s€questre, No. 220, 222, urm.; Laurent, X 0. 175 urm.; Huc, XI, No, 276 urmn.: Guillouard, Depăt, etc., No. 176; A- lexandresco, X, p. 62 urm.), 3, Am arătat mai sus o serie de ca- Zuri când doctrina şi jurisprudenţa au găsit că este locul a se ordona un seche- 
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stru judiciar, Acum vom menţiona o serie 

de alte cazuri când doctrina şi jurispru- 

dența au găsit că nu este locul a se 0r- 

dona sechestrul judiciar: 
1. Tribunalele nu pot pune o succesiune 

întreagă sub sechestru judiciar, prin fap- 

tul că oarecare terţi ar avea în virtutea 

unui testament, drepturi asupra unei părţi 

din bunurile succesorale; mai cu seamă 

dacă moștenitorul oferă să lase provizor 

în mâinile execuiorului testamentar por- 

țiunea de bunuri atribuite terţilor prin te- 

stament şi dă ipotecă pentru garantarea 

acestei porţiuni. 
2. Nu se poate înfiinţa sechestru judi- 

ciar — chestia de altfel este conirover- 

sată — pe averea socială, după cererea 

unui asociat care urmăreşte rezilierea con- 

tractului de societate. ” - 

5. Dreptul la o cotă-parie din averea 

succesorală fiind recunoscut unui coerede 

şi chiar irimis în posesiune asupra ace- 

lei porțiuni, rămânând numai ca prin 

ieşirea din indiviziune să se determine 

porțiunea fiecărui dintre erezi, în aseme- 

nea caz nu este locul a se ordona un se- 

chestru judiciar, deoarece nu intră în pre- 

vederile art. 1632 ce. civ. 

4. Instanţa de fond poate să respingă 
o cerere de înființarea unui sechestru ju- 
diciar cerută de coproprietarul unui fond 
de comerţ, constatând şi motivând că co- 
proprietarul fondului comercial asupra 
căruia se cere înfiinţarea sechestrului ju- 
diciar nu face o rea administraţie, că 
dânsul nu se opune ca celălalt coproprie- 
tar care cere înființarea sechestrului ju- 
diciar să controleze prin el însuși sau 
printr'un mandatar al său, întregul mers 
al fondului comercial, cercetând registrele 
și comptabilitatea fondului şi că chiar 
dacă ar avea oarecri temeri, în ce pri- 
veşte, drepturile sale în acest fond -co- 
mercial, pe de o parte, aceste drepturi 
sunt pe deplin garantate prin dreptul său 
de coproprietar, iar pe de altă parte nu 
ar avea decât să grăbească judecata asu- 
pra fondului. ” 

5. Pentru ca să fie loc la încuviințarea 
unui sechestru judiciar, trebueşte să fie 
un lucru comun sau un lucru asupra că- 
ruia se ridică o pretenţiune de proprie- 
tate sau de posesiune, iar nu, o simplă de- 
tențiune; prin urmare; când reclamantul 
nu ridică nicio pretenţiune având de obi- 
ect proprietatea sau posesiunea unui lu- 
cru şi nici nu învoacă comunitatea lui, 
ci este vorba de o simplă acţiune perso- 
nală având de obiect o locaţiune de fond 
de comerţ. un drept de folosinţă cu titlu 
de locaţiune asupra unui lucru ce nu 
este comun, o obligaţiune de a face în 
acest caz, se va putea cere, potrivit dispo- 
zițiunilor art. 610 şi 615 e. p. civ. odată 
cu acţiunea principală, un sechestru asi- 
gurător iar nicidecum un sechestru ju- 
diciar. 

6. Potrivit dispoziţiunilor art. 1632 c. 

DESPRE SEQUESTRU Art. 1632 

civ. combinate cu ale art. 615 ce. pr. civ. 

pentru ca să se poată înfiinţa un seche- 
stru judiciar, se cere ca să existe un pro- 

ces şi acel proces să poarte asupra pro- 

prietăţii sau posesiunii unui lucru mișcă- 

tor sau nemişcător sau asupra admini- 

strațiunii sau folosinţei uni lucru co- 

mun. 

In specie, dreptul pe care îl pretinde 

reclamantul prin acţiunea de fond este 

plus-valuta imobilului datorită construc- 

țiunii făcută de el, deci un drept de cre- 

anță care poartă asupra unei sume de 

bani pe care pâritul în cazul când acţiu- 

nea se va găsi fondată, va fi obligat să 

o plătească reclamaniului în baza prin- 

cipiului că nimănui nu-i este permis să 

se îmbogăţească pe nedrept, în dauna al- 

tuia. 

Prin urmare, întrucât litigiul care există 

între părți şi pe baza căruia se cere în- 

cuviințarea sechestrului judiciar asupra 

imobilului nu este privitor la proprietatea 

sau posesiunea acelui, imobil şi nici nu 

este vorba în acea acțiune de administra 

țiunea sau folosința unui lucru comun, ci 

de un simplu drept de creanţă în contra 

pârîtului, cererea de sechestru judiciar 

nu este admisibilă în dept, deoarece ra- 

țiunea pentru care s'a admis de legiuitor, 

în cazurile prevăzute de dânsul, punerea u- 

nui bun sub sechestru judiciar, fiind ca nu 

cumva cealaltă parte să fie păgubită dacă 

bunul ar continua să rămână mai departe, 

până la judecarea procesului privitor pe a- 

cel bun, în posesiunea celeilalte părţi, ra- 

țiune care nu poate avea loc în cazul 

când cel ce reclamă această măsură nu 

are niciun drept asupra acelui bun cum 

este în specie, 

7. Măsura sechestrului judiciar fiind 

gravă prin consecințele ce decurg din- 

tr'însa, întru cât se ia dela deţinător folo- 

sinţa bunului, ea trebuește utilizață cu 

mulţă prudență pentru a nu deveni vexa- 

torie față de acel în contra căruia se ia, 

ea constituind o atingere a dreptului său 

de proprietate sau de posesiune. 

Prin urmare, deşi, sa intentat o acţiune 

pentru anularea unui act, prin care sa 

cumpărat un teren dela un procurator, a 

cărui procură este contestată ca falsă, to- 

tuşi până la pronunţarea unei hotăriri de- 

finitive de anulare, cumpărătorul fiind 

proprietar în virtutea titlulului, instanţa 

este suverană a aprecia oportunitatea şi 

utilitatea înființării sechestrului judiciar 
şi a respinge cererea. 

8. Cererea de înființarea unui sechestru 

judiciar este inadmisibilă dacă reclaman- 

tul nu justifică un interes imediat, o pier- 

dere ireparabilă rezultată din cauza ne- 
înființării lui, iar faptul că pârîtul vinde 
părţi din imobil, nu poate constitui un 
prejudiciu pentru reclamant, deoarece 
toate transferările de proprietate efectu- 
ate de pârît, dacă reclamantul va câștiga 
acțiunea sa în revendicare, cad în virtu- 
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tea principiului: nemo ad alium trausferre 
potest, quam ipse habet, .. , 

9. Sechestrul judiciar priveşte organi- 
zarea şi recunoașierea drepturilor reale şi 
nu poate fi ordonat când contestaţia 
poartă asupra recunoaşterii unui drepi 
de creanţe sau unui drept personal şi 
incorporal şi nu are de obiect decât o 
prestație de a face sau a lăsa să se 
facă deoarece sechestrul este depozitul 
unui lucru litigios făcut unei persoane 
însărcinate de a-l preda părţii care va 
câştiga litigul şi nu se poate depune în 
mâinile unui terț un drept incorporal și 
personal şi cu atât mai puţin o prestație de 
d face sau a lăsa să se facă. Astfel, de 
exemplu, dreptul de vânătoare, fiind un 
drept personal şi incorporal nu poate da 
loc la numirea unui sechestru judiciar. 

10. Potrivit dispoziţiunilor art. 1632 c. 
civ. şi 615 c. pr. civ. peniru a se putea 
ordona sechestrul judiciar, trebueşte să 
existe un proces asupra lucrului care face 
ohieciul cererii de sechestru. Prin proces. 
în sensul prevăzut de aceste articole şi 
pe baza căruia o parte să fie îndrituită 
a face cerere de sechestru judiciar, legiu- 
-itorul a înțeles numai acele judecăţi care 
desleagă procesele relative ia drepturile 
de proprietate, administraţie sau folosinţă 
a unui bun şi care au loc înaintea iribu- 
nalelor ordinare, iar nu şi contestaţiunile 
ce se ridică înaintea tribunalului de ur- 
mărire, deoarece acestea sunt judecăţi 
cari nu tranşează asupra drepturilor de 
proprietate, iar hotărîrea instanţei de ur- 
mărire prin care contestaţia este admisă, 
nu are alt efect decât că ridică titlului 
puterea lui executorie; de asemenea, o re- 
clamaţie la parchet trimisă apoi cabine- 
tului de instrucţiune pentru cercetări, 
conform art. 45 pr. pen, nu poate consti- 
tui un proces în-sensul prevăzut de lege. 

11. Întrun proces de ieşire de indivi- 
ziune adevărata hotărire este aceea de 
admitere în principiu, aşa că toate for- 
malităţile ulterioare, de numirea exper- 
tului şi de tragerea loturilor la sorţi, 
sunt formalităţi de aplicare ale acestei 
hotărîri. Prin urmare, numirea unui se- 
chestru judiciar nu se mai poate face 
după ce hotărîrea. de admitere în prinei- 
piu a rămas definitivă, întru cât nu mai 
există litigiul cerut de art. 1632 c. civ. 

12. O acţiune de anulrea adopţiunii 
introdusă de rudele de sânge ale adopta- 
torului, la a cărui succesiune voiesc a 
veni, în contra celui adoptat, nu poate 
constitui o bază pentru admiterea unei 
acţiuni de sechestru judiciar cerută de 
rudele de sânge contradictor cu adopta- 
tul, întru cât o asemenea acțiune nu 
poartă asupra proprietății sau posesiunii 
unui lucru mişcător sau nemişcător, nici 
asupra administrațiunii sau folosinţei u- 
nui lucru comun, ci tinde la anularea u- 
nei hotărîri de adopţiune, urmărindu-se 
schimbarea stării civile de fiu adoptiv a pârîtului. Ă 
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15. Când moștenitorul rezervatar care a 
acceptat. succesiunea sub beneficiu de in- 
ventar, refuză plata unui legat sub pre- 
text că depăşeşie porţiunea dis onibilă. 
introducând chiar o acţiune în reducţiune, 
legatarul nu poate cere dela tribunal nu.- 
mirea unui sechestru judiciar până la re- 
zolvirea procesului în reducţiune, atunci 
mai Cu seamă când nu dovedeşte vreo 
culpă în administrarea averii succesorale, 

14. Când în procesul de fond se pretinde 
o sumă de bani şi nu se pune în discuţie 
posesiunea sau proprietatea unui lucru 
mobil sau unui imobil, sechestrul judiciar 
nu poate fi admis, 

15. În conformitate cu dispoziţiunile art, 
615 pr. civ. pentru a se înființa un se- 
chestru judiciar, trebueşte să existe un 
proces asupra proprietății sau posesiunii 
unui lucru mişcător sau nemișcător sau 
în fine în altă ipoteză, asupra admini- 
straţiei sau folosinţei unui lucru comun: 
în afară de aceste cazuri, limitativ deter- 
minate, nu poate fi loc la un sechestru 
judiciar. 

Prin urmare, dacă prin acţiunea princi- 
pală, pe care se sprijină cererea de se- 
chestru judiciar, se tinde la valorificarea 
unor pretențiuni rezultând din malversa- 
țiunile mandatarului angajat ca vânzător 
într'o prăvălie şi pe temeiul căror mal. 
versaţiuni sta cerut evacuarea lui din 
prăvălie, nu este locul a se admite cere- 
rea de numirea unui sechestru judiciar 
care să administreze prăvălia, deoarece 
nu există proces asupra proprietăţii sau 
posesiunii unui bun şi nici asupra admini- 
straţiei sau folosinţei unui bun comun: 
16. Exploatarea de chihlimbar constitu- 

ind, potrivit dispoziţiunilor art, 2 şi 168 
din legea minelor din 4 lulie 1924, o exploa- 
tare de mină iar nu de carieră, nu se 
poate înfiinja asupra ei nicio măsură cu 
caracter asigurător sau executor şi deci 
nici institui un sechestru judiciar. 

17. Din moment ce legea sanitară acordă 
văduvei unui farmacist un drept personal 
asupra farmaciei cu întreg fondul de co- 
merţ, nepermiţându-se alt mod de exploa- 
tare decât sau direct când este farmacistă, 
sau printr'un diriginte calificaţ prin lege, 
urmează că moştenitorii de sânge ai far- 
macistului defunct având în această suc- 
cesiune numai un drept de creanţă iar nu 
o atribuțiune de proprietate, nu pot cere înfiintarea unui sechestru Judiciar asupra 
farmaciei, , 

18. Participanţii nu pot cere un seche- 
stru judiciar asupra capitalului sau fon- 
dlui social al asociaţiunii în participa- 

ie, . 
19. Creditorul ipotecar nu poate cere 

sechesirul judiciar. asupra bunului ipote- 
cat, nefiind niciun pericol pentru pier- 
derea drepturilor sale. 

20. Nu este locul de a se pune sub se- 
chestru bunurile unei succesiuni a cărei 
administraţie a fost începută şi poate fi 
continuată de unul dintre moștenitori 
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fără cheltueli şi spre cel mai mare interes 

al tuturor moştenitorilor: 

21. În timpul procesului de divorţ, nu 

se poate înființa un sechestru judiciar a- 

supra bunwrilor dotale ale femeii, luân- 

du-se această avere din mâna bărbatului 

şi încredințându-se unui terţ, deoarece, p* 

lângă că legea nu: autoriză această mă- 

sură, dar este constant în drept că în tiva- 

pul procesului de divorț administrajia 

bunurilor dotale ale femeii este păstrată 

de bărbat. 
99. Sechestrul judiciar nu poate avea de 

obiect o universalitate juridică, un patri- 

moniu întreg — deşi chestiunea este con- 

troversată — ci numai un obiect determi- 

nat. (Demante et Colmet: de Santerre, 

VIIL, No. 172 bis III; Dalloz, Rep. Suppl. 

Dâpât-sâquestre, No.. 84; Huc, XI, No. 275 

urm.; Baudry et Wabl, Depât, etc, No. 

1972, 1274. 1282; Alexandresco, X, p. 6% 

text şi nota 70). 

14, Sechestrul judiciar poate fi cerut 

nu numai de partea interesată ci şi de 

creditorii săi în virtutea acţiunei oblice 

sau indirecte, deoarece această cerere pre- 

zintă un interes bănesc.şi nu intră în 

drepturile exclusiv. personale pe cari cre- 

ditorul nu 'le poate exercita în numele 

debitorului său potrivit dispoziţiunilor 

art. 974 din codul civil. (Alexandresco, X. 

p. 65). 
15. Creditorii însă, când lucrează în 

virtutea dreptului. lor propriu nu pot câ, 

odată cu intentarea acţiunii, să ceară în- 

fiinţarea unui sechestru judiciar, ci ei au 

numai dreptul să ceară înființarea unui 

sechestru asigurător. (Alexandresco, X, 

p. 65). 
16. Dreptul de a ordona sechestrul obi- 

ectelor cari dau loc la contestaţie nu este 

rezervat, după o părere, în mod exclusiv 

tribunalului sesizat cu judecarea chestiu- 

nii principale, ci aparține de asemenea şi 

judecătorului refereurilor, dacă există ur- 

genţă, deoarece art. 1632 c. civ. rom. (1691 

c. civ. fr), nu conține nicio dispoziţiune 

tinzând să restrângă aplicaţiunea art. 66 bis 

pr. civ. (806 pr. civ. fr.), iar legiuitorul 

autorizând justiţia să ordone sechestrul 

obiectelor cari dau loc la contestaţie; nu 

a înţeles ca judecătorii cărora le este su- 

pusă spre judecare chestiunea pricipală, 

să aibă numai ei dreptul să prescrie a- 

ceastă măsură îniru cât cuvântul: „jude- 

cătorul“ întrebuințat în art. 1652 ce. civ. 

rom. (cuvântul: „justice“ întrebuințat în 

art. 1961 ce, civ. îr.), se aplică atât juris- 

dicțiunii refereurilor cât şi jurisdicțiunii 
tribunalului care statuează pe cale ordi- 

nară. In baza acestor principii sa decis 

că preşedintele tribunalului este compe- 

rent ca pe calea prevăzută de art. 66 bis 

pr. civ., să înlocuiască momentan pe ge- 

rantul. unei societăţi comerciale a cărui 

revocare s'a cerut, sau să poată numi un 

administrator provizoriu unei succesiuni. 

Tar în caz de deces al acestuia, să nu- 

mească un altul în locul său; de aseme- 

45003 — Codul civil adnotat. — LX. — 18 

DESPRE SEQUESTRU 

- ționnaire, REfer6, No. 31, 33; 

Art, 1632 

nea; pe această cale, se poate numi un 

sechestru provizoriu unei întreprinderi, în 

privinţa căreia este un litigiu. Această so- 

luţiune are loc însă, numai dacă se con- 

stată urgenţa şi pericolui de întârziere. 

(Debelleyme, Ordonnances sur requâte et 

sur râfâres, II, p. 209, 535; Bazot, Ordon- 

nances sur requtte, p. 290; Bioche, Dic- 
Carr€, Lois 

dela procedure, Lă, Sup l&ment, vol. III, 

Râfâr&s $8 1, 4, No. 68; îalloz, Rep., D&- 

pât-sequeste, No. 246; Suppl., D&pât, No. 

91; Refer6, No. 22; Huc, XI, No. 278; Bau- 

dry et Wahl, Depât, etc. No. 1988; Gu- 

iltouard, Dâpât, ete., No. 178). 

17. După altă părere, custozi cu pu- 

tei de sechestru judiciar nu se pot în- 

ființa pe calea prevăzută de art. 66 bis, 

pr. civ. deoarece, peniru instituirea lor, 

legiuitorul a prevăzut prin art. 615 din 

codul de procedură civilă o anumită pro- 

cedură de asemenea urgentă; aceasta re- 

zultă atât din termenii art. 615 codul de 

procedură civilă, cât şi din expunerea de 

motive cu care legiuitorul dela 1900 a în- 

soţit dispoziţiunile acestei legi, din care 

reiese că, intenţiunea sa a fost ca, adoptând 

pentru înființarea sechestrului judiciar şi 

2 custozilor cu puteri de sechestru judi- 

ciar o procedură la fel cu aceea a seche- 

strului asigurător, să înlăture asttel, arbi- 

trarul şi varietaiea de jurisprudenţă ce 

exista sub regimul vechei legi. (Proce- 

dura civilă, ediţia oficială, Desbaterile 

Senatului, 'p. 325, 324, E. Petit şi M. Tran- 

dafirescu, art. 66 bis pr. civ. Ordonanţele 

prezidenţiale de referă, p. 39, 40; Comp.: 

G. Popescu, Ordonanţele prezidenţiale, p. 

106, 130, nota 2). 
18. Sa decis că cererea de -sechestru 

judiciar poate fi judecată de alt tribunal 

decât acela sesizat cu judecarea acțiunii 

de fond pe care se sprijină cererea de se- 

chestru fudiciar, 

19. Potrivit dispoziţiunilor art. 615 din 

codul de procedură civilă, procedura nu- 

mirii sechestrului judiciar se face contra- 

dictor, în urma citării părţilor; prin ur- 

mare, sechestrul judiciar nu poate fi în- 

fiinţat în camera de consiliu, pe cale gra- 

țioasă. (Alexandresco, VI, p. 314% nota; 

X, p. 66, 69). 

20, O cerere de sechestru judiciar fă- 

cută şi respinsă, poate fi reînnoită şi ad- 

misă, fără să se poată opune excepţiunea 

autorităţii de lucru judecat, deoatece fap- 

tele cari fac necesară ordonarea acestei 

măsuri sunt susceptibile de a se modifica 

fără încetare; pentru ca să nu se poată 

opune autoritatea de lucru judecat, tre- 

bueşie ca să se producă în noua cerere 

de sechestru judiciar fapte noui, cum ar 

fi de exemplu: degradarea obiectului li- 

tigios, insolvabilitatea” detentorului sau a 

cauţiunii, ete. (Dalloz, Rep, Depât-s6- 

questre, No. 245; Alexandresco, X, p. 69). 

9]. Hotărirea pronunţată asupra unei 

cereri de sechestru judiciar nu poate a- 
vea nicio înrâurire şi nu va putea consti- 
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tui câtuşi de puţin autoritate de lucru 
judecat, în privința judecății ce are loc 
în urmă asupra fondului. (Alexandresco, 
X, p. 69). 

INDEX ALFABETIC 
(la jurisprudenţă). 

Administraţie 3, 6. Mandat 6, 
Anulare 10. Motivare 1, 9. 
Apreciere suverană 1, 3, 9. Nalitate 10, 
Bani 5, Oportunitate 18 
Bun comun 6, Ordonanţă prezidenţială 14. 
Cârciumă 6, Partaj 8 

Pericol 3, 4, 12, 13, 
Persoană însărcinată cu 

sechestrul 1, 9, 
Posesiune 1, 3, 5, 6, 7, 13. 
Procedura civilă 1, 3,6, 

Chihlimbar 10, 
Curte de casaţie 1, 9. 
Enumerare limitativă 6. 
Exploatare 10, 
Farmacie 12, 
Femee văduvă 12. 12, 13, 
Folosinţă 3,6. Proces 1, 3, 5—8, 11, 13. 
Fraudă 6. Proprietate 1,3, 5, 6, 7, 13, 
Fructe 13, Recurs 4, 9. 
Imobil 5—8, Refere 14. 
Interes 13, Reziliere 14. | 
Legatar 11. Sechestru judiciar 1 urm, 

Societate 14. 
Solvabilitate 3, 
Succesiune 8, 12. A 
Suspendarea executării 2. 

Legea minelor 10, 
Legea sanitară 12. 
Litigios 1, 3, 5—8, 11, 13, 
Lucru mobil 5, 6.   

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Legea de procedură civilă prin art. 
615, autorizând înfiinţarea sechestrului 
judiciar ori de câte ori există un proces 
asupra proprietăţii sau posesiunii unui 
lucru comun, lasă această măsură la lati- 
tudinea instanțelor de fond, întru cât che- 
stiunea oportunității lui este în funcţiune 
de împrejurările de fapt ale cauzei. 

In ce priveşte persoana sechestrului ju- 
diciar, același text prin al. 2, dă instanţei 
judecătoreşti dreptul, ca în cazul când 
părțile nu se înţeleg în această privinţă, 
numirea să se poată face din oficiu, de 
unde rezultă că, şi în acest caz sechestrul 
poate fi numit chiar în persoana unuia 
din împricinaţi, numai cu condiţiunea ca 
soluțiunea instanţei de fond în această 
privință să fie motivată. 

In speţă, Curiea de apel arată consi- 
deraţiunile pe temeiul corora găseşte că este locul a fi numit ca sechestru iudi- ciar însuşi intimatul: aceste considera- 
țiuni fiind deduse din aprecierea unor 
împrejurări de fapt, neexaminarea celor- lalte împrejurări de fapt invocate de re- curenti prin motivele sale, nu poate con- stitui o omisiune esenţială, cât timp so- luțiunea Curţii este motivată. (Cas, I, dec. 1578 din 26 Mai 1925, Jur. Gen. 1925, No. 
1996). 

2. Nu se poate ridica un fine de nepri- mire a cererii de suspendarea executării unei sentințe prin care sa admis înfiinţa- rea unui sechestru judiciar, pe motiv că executarea ar fi fost consumată, deoarece im moment ce pariea a apelat sentinţa de admitere a sechestrului, cerând sus- pendarea ei, are tot interesul să se revină asupra executării, iar instanța de apel are dreptul să repună lucrurile în starea an- 

— 27 

DESPRE SEQUESTRU Codul civi] 

terioară, chiar dacă în fapt executarea 
ar fi avut loc în întregime, (Cas, III, 119 din 9 Iunie 1925, Jurispr. Rom. 17/1925). 

3. Potrivit art, 615 pr. civ. Şi 416% ce, 
civ. se poate încuviinţa un sechestru judi- 
ciar atunci când există proces asupra 
proprietăţii sau posesiunii unui lucru mOiş- 
cător sau nemişcător sau asupra admini. 
straţiei ori folosinţei unui lucru comun, 

Legiuitorul lăsând la aprecierea justi- 
ției luarea acestei măsuri, cu caracter Con- 
servatoriu, însă de o natură gravă prin 
aceea că lipseşte pe actyalul proprietar 
pentru un timp nedeterminat de folosinţa drepturilor sale, a înţeles ca pe lângă 
existenţa procesului de fond dintre părți, 
judecătorii să aibă în vedere toate împre- 
jurările de fapt, actele şi interesul păr- 
ților, care ar fi astfel periclitat în cât 
auna ce Sar putea produce untia din 

ele, ar fi ireparabilă prin neluarea mă- 
surii cerute. 

Intru cât reclamanţii n'au Susținui că 
defendorul face.o rea administrare la mo- 
şia Boureni Dolj, ci au arătai că Du ar 
putea cunoaşte valoarea producțiunii, ce- 
rerea de punere sub sechestru judiciar 
este nefondată, dacă se are în vedere şi 
solvabilitatea necontestată a  defendoru- 
lui care are trei proprietăţi. (Trib. Ilfov 
s. Î, c. c. sent. 585 din 12 Iunie 1926, Pand, Săpt. 52/1926). 

4. Sechestrul judiciar fiind o măsură gravă, care are ca consecinţă să lipsească 
pe proprietarul sau posesorul unui lucru, 
pentru un timp nedeterminat, de exerci- 
țiul drepturilor sale, urmează că judecăto- 
rul nu trebue să-l admită cu multă UŞU- 
rinţă, ci numai în cazuri grave când pen- 
tru reclamant se evidențiază un pericol 
de aşa fel, încât daunele ce S'ar produce 
să fie ireparabile. (Irib. Buzău S. I, 273 
din 18 Iunie 1995, Dreptul 36/1926), 

5, Când în procesul de fond se pre- tinde o sumă de bani, şi nu se pune în 
discuţie posesia sau proprietatea unui 
mobil sau imobil. sechestrul judiciar nu 
poaie fi admis. (Cas. I, 1325 din 19 Iunie 1925, Pand. Săpt. 5/1926, Pand. Rom, 1926, III, 49). 

6. In conformitate cu art. 645 pr. civ., pentru a se înfiinţa un sechestru Judiciar trebue să existe proces asupra proprieță- 
ţii sau posesiunii unui lucru mişcător sau nemişcător sau în fine în altă ipoteză a- supra administraţiunii sau folosinţei unui lueru comun. În afară de aceste cazuri limitativ determinate, nu poate fi loc la un sechestru judiciar, 

In speţă se constată în fapt că, recu- venitul, prin acţiunea principală, pe care se sprijină cererea de sechestru judiciar, tinde la valorificarea unor preienţiuni re- zultând din malversaţiunile mandatarului 
său, angajat ca vânzător în cârciuma sa ȘI pe temeiul acestor malversaţiunui a ce- cut şi evacuarea lui din prăvălie. 

eci în speță neexistând procese asupra 
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Codul civil 

proprietăţii sau posesiunii unui bun şi 

nici asupra administraţiunii sau folosinţei 

unui bun comun, bine instanţa de fond a 

refuzat acordarea unui sechestru judiciar 

care să administreze prăvălia în care înti- 

matul exercită comerţul. (Cas. [, dec. 1645 

din 19 lunie 1925, Jur. Gen, 1925, 

1997). 

7. Din moment ce proprietatea unui 

imobil are caracter litigios, existând dis- 

cuţie asupra dreptului de proprietate sau 

posesiune, măsura sechestrului judiciar 

se impune. (Cas. Î, 1765 din 30 lunie 1925, 

Pand. Săpt. 24/1925, Jur. Rom. 20/1925). 

93, Reclamanta, în urma intentării ac- 

țiunii în partajarea averii succesorale 

imobiliare rămasă de pe urma autorului 

comun al acesteia şi al pâriţilor, tatăl lor. 

cere înfiinţarea unui sechestru judiciar a- 

supra acestei averi. 

Dat fiind gravitatea măsurii de înfiin- 

țare a sechestrului judiciar, urmează să 

se examineze în cauză seriozitatea proce- 

sului de fond şi oportunitatea acestei mă- 

suri, spre a se vedea dacă în specie cere- 

rea de sechestru este întemeiată. 

Pâriţii fac dovada prin prezentarea u- 

nui act de partaj voluntar că aceştia s)au 

împărțit cu reclamanta asupra averii ră- 

mase de pe urma tatălui lor. 
Acest partaj, deşi stabilește numai păr- 

ţile care se cuvin fiecăruia ca partaj din 

averile imobiliave în discuţţiune, atunci 

când împărţeala nu le atribue co-parta- 

janţilor moşii sau clădiri în întregime, ci 

numai porţiuni din ele. dar nu se face do- 

vada de către pâriţi că aceste părți au 

fost defalcate prin măsurătoare sau indi- 

vidualizate în alt chip şi predate în acest 

mod copărtaşilor, este învederat însă că 

asupra ieşirii din indiviziune şi asupra 

porțiunii ce se cuvine fiecăruia din ave- 

rea în chestiune, părţile din proces au 

convenit prin menţionatul act de partaj. 

In această situațiune, potrivit art: 733 

cod. civ., urmează ca, sau prin bună înțe- 

legere sau după cererea în judecată a u- 

nuia din coerezi, să se desăvârşească Yo- 

luntax sau pe cale judecătorească partajul 

în discuţiune în ce priveşte operaţiunile 

care. n'au fost tranşate prin actul de par- 

taj. : 

Deci ne mai existând stare de indiviziune 

între părți, cererea de partaj care for- 

mează procesul de fond în baza căruia sa 

cerut aplicarea sechestrului judiciar în 

chestiune, nu poate fi considerată ca se- 
rioasă, întru cât numai în cazul când pu- 
nându-se în discuţiune de pâriţi înaintea 

instanței de judecată validitatea actului 

de partaj voluntar şi reclamanta pe cale 

de excepţie cerând anularea lui, ar obţine 

aceasţă anulare, această acţiune ar putea 

fi admisă. 
Fără anularea menţionatului act de par- 

iaj, care anulare nu se face de altfel do- 

vada de reclamantă că s'ar fi cerut în pro- 

cesul de fond, acţiunea de partaj nerepre- 

zentând picio garanţie de seriozitate, ur- 

DESPRE SEQUESTRU 

No. . 

Art. 1632 

mează a se menţine o situaţiune de fapt 

creată prinirun act de împărțeală auten- 

tic care până la eventuala sa anulare, pre- 

zintă toate garanţiile că ar conţine voinţa 

reală a părţilor contractante. (Erib. Vâl- 

cea sec. Îl-a sent. nr. 220 din 5 Oct. 1925, 

Jur. Gen. 1926, No. 130). 

9, Admiterea unui sechestru judiciar 

şi numirea persoanei, e 0 chestie de fapt, 

care dacă-i suficient motivată, scapă con- 

trolului. Înaltei Curți. (Cas. 1, 2538 din 6 

Octomvrie 1925, Pand. Săpt. 8[1926). 

10. Exploatarea de chilimbar constitu- 

ind, potrivit art. 2 şi 1608 din legea mine- 

lor din 4 lulie 1924, o exploatare de 

înină iar nu de carieră, nu se poate în- 

ființa nicio măsură cu caracter asigurător 

sau executor asupra ei, şi deci nici insti- 

tui un sechestru judiciar, fără ca această 

măsură să nu fie isbită de o nulitate de- 

plin drept, deoarece i legea voieşte ca bo- 

găţiile naturale din interiorul solului ţă- 

rii să nu poată trece în mâini străine prin 

astfel de măsuri ce sar istitui şi care la 

un moment dat ar putea fi transformate 

în nişte mijloace indirecte de înstrăinare. 

De aliiel, potrivit art. 260 din. aceeaşi 

lege a minelor, orice act sau formalitate 

privitoare la drepturi miniere dobândite 

prin violarea dispoziţiunilor constituţio- 

nale şi ale legii minelor, suni sancţionate 

cu nulitatea, care poate fi invocată de 

oricine are vreun interes întrun teren 

minier, nu numai de parchet, întru cât 

prescripțiunile art, 168 şi 260 mai sus ci- 

tațe, sunt de ordine publică. (Irib. Bu- 

zău, s. II, 561 din 28 Octomvrie 1925, 

Curier. Jud. 42/1925). 

11. Comite omisiune esenţială instanţa 

de fond atunci când într'o acţiune de se- 

chestru judiciar, intentată de soţie în ca- 

litate de legatară particulară a soțului său, 

în contra fraţilor acestuia, eooproprietari 

cu el asupra averii mamei lor, admite se- 

chestrul judiciar asupra întregei acestei a- 

veri, fără a examina apărarea fraţilor că 

dânsa — soţia reclamantă — ca legatară 

particulară, are un drept indiviz numai a- 

supra bunului legat dânsei şi. deci litigios 

între dânşii nu este întreaga succesiune a 

mamei, ci numai bunul legat. (Cas. I, dec. 

1741 din 1 Martie 1926, Curier Jud. 26 din 

i . 
. 

12, a) Sechestrul judiciar prevăzut de 

art. 1632 din codul civil şi 615 din proced. 

civilă, fiind o măsură gravă, întru cât prin 

ea se atinge dreptul de proprietate, pro- 

prietarul aparent fiind privat pentru un 

timp nedeterminat de exerciţiul dreptu- 

lui său, nu poate fi încuviințat decât nu- 

mai dacă instanțele judecătoreşti găsesc 

că este absolut necesar pentru conserva- 

rea dreptului reclamantului, care ar fi 

periclitat fără putință de refacere, când 
pârîtul posesor în caz de condamnaţiune 

nu ar mai putea face faţă obligaţiei la 
care ar fi condamnat; 
Pb) Din moment ce legea saniiară acordă 

văduvei unui farmacist un drept perso- 
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nal asupra farmaciei, cu întreg fondul ei 
de comerţ, nepermiţându-i alt mod de 
exploatare decât sau direct când este 
farmacistă sau printr'un diriginte califi- 
cat prin lege, urmează că moştenitorii de 
sânge ai farmacistului defunct, având în 
această succesiune numai un drept de 
creanță iar nu o atribuţiune de proprie- 
tate, nu pot cere infiinţarea unui seche- 
stru judiciar în materie de farmacie. (Trib. 
Ilfov, s. |, e. civ., 604 din 16 Iunie 1926, 
Dreptul 27/1926). , 

13, Potrivit dispoziţiunilor art, „1632 c. 
civ. și 615 pr. civ. sechestrul judiciar se 
poate înfiinţa atunci când un proces este 
pendinte între părţi asupra proprietăţii sau posesiunii unui lucru; că pe lângă a- aceasta, reclamantul trebue să mai dove- dească şi interesul cererii, deoarece pe lângă că textul vorbeşte de „cererea celui interesat“ dar chiar principiile generale admit că nu există acțiune fără interes şi că în dovedirea interesului se cere în afară de teama evențuală şi de grija conservării, să se evidenţieze şi faptul că sechestru e şi absolut necesar pentru conservarea drep- tului ceea ce revine la arătarea existenţei unui pericol de natură a periclita drep- tul fără putinţă de refacere şi care nu sar putea înlătura pe altă cale, acest pericol putând să se raporteze la conservarea lu- crului în substanța lui, sau la periclitarea viitoarelor pretențiuni în legătură cu drep- tul de restituire a fructelor percepute pe nedrept. : 

Că prin urmare, sechestrul judiciar fiind o măsură de o gravitate extremă. care lip- seşte pe una din părți de exerciţiul drep- turilor sale de folosinţă, nu se poate re- "curge la această cale decât în cazuri foarte rare şi numai atunci când s'ar dovedi cum sa spus mai Sus, că posesiunea exercitată de pârit până la curmarea litigiului, ar prezenta un pericol aşa de iminent încâţ prejudiciul suferit de reclamant ar fi ire- parabil, așa că pentru a se feri instanţele e surprinderile ce pot să apară prin lu- 

fond, pentru a stabili din examenul acte- lor depuse, al motivelor de fapt şi de dept din felul mijloacelor de probă e- “ nunciate şi din toate celelalte împrejurări specifice fiecărei acțiuni — criterii de se. riozitate a acțiunii, fără ca Prin aceasta să se prejudece fondul litigiului, căci afir- mațiunea făcută în sensul că acţiunea de 

DESPRE SEQUESTRU Codul cisi] 

fond este sau nu fondată, se mărginește la examinarea ei numai sub aspectul cere. rii cu care se găseşte învestită. (Trih, laşi, I, sent. din 12 Iulie 1926, Jurispr. Gen, 1926, No. 1757). 
14, În fapt: 1. S. în calitate de asociat al unei fabrici de panglici, în urma unor grave neînțelegeri survenite între el şi asociaţii săi, face acţiune pentru rezilie. rea contracţului de asociaţiune şi o ce. rere de sechestru judiciar, Pe baza ace. stor două cereri, face o a treia cerere de ordonanţă prezidențială, solicitând Dumi» rca unui sechestru judiciar Provizoriu până la judecarea cererii contencioase de sechestru judiciar, articulând şi dovedind că este pericol de întârziere, o bună parte din fondul social fiind în pericol să dis. pară, iar soluţionarea cererii sale de se. chesiru judiciar fiind de natură să du. reze, cu tot caracterul său urgent, se im- pune luarea de măsuri provizorii pen- iru asigurarea drepturilor sale. In drept: Este necontestat că Președin. tele Tribunalului este în drept a lua mă- suri grabnice pentru păstrarea unui drept care ar fi periclitat sau chiar desființat prin vreo întârziere, măsuri cari au un caracter vremelnic. Numirea unui seche- stru judiciar provizoriu este tocmai o astfel de măsură grabnică şi eficace faţă de un proces pe cale principală, fie el chiar pentru numirea unui astfel] de se- Chestru, proces care chiar dacă este cu termene urgente şi exețpuţiune provizo- rie, prin natura actelor procedurale ar expune dreptul părţii să fie ori păgubit ori desființat cu totul, 

În consecință, fiind constant că Pre. şedintele Tribunalului poate, atunci când este solicitat să dea ordonanța conform art. 66 bis, proc. ciy. să examineze con- vențiunile dintre părți, stabilind natura dreptului lor, întru cât bine înțeles aceste constatări sunt necesare pentru stabilirea elementelor cerute de zisul text de lege; că măsura ce se ia având un caraâcier Provizoriu, neputând constitui autoritate de lucru judecat și constatând că petițio- narul cere ca numirea sechestrului să fie provizorie, până la soluţionarea cererii de sechestru făcută pe calea -dreptului co- mun, se institue un sechestru judiciar pro- vizoriu. (Trib. Ilfov, S, II, com. Ordonanţa No. 8280 din 15 Iulie 1926, Jurispr. Gen- 1926, No. 1470). 
15. A se vedea: art. 653, nota 2; art. 1201, notele 19 şi 38. 

Art, 1688. — Depozitul judiciar dă naştere la obligaţiuni re- ciproce între sequestranți şi depozitari.. Depozitarul trebue să îngrijească de păstrarea lucrului se- questrat ca un bun proprietar. Trebue să-l dea de faţă pentru vânzare spre îndestularea 
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Codul civil DESPRE SEQUESTRU 
Art, 1634 

sequestrantului, ori spre a-l restitui părţii dela care s'a sequestrat, 

în caz de revocaţiune a sequestrului. 

Sequestrantul este dator să plătească depozitarului salariul 

statornicit de lege sau în lipsă, pe cât îl va hotărî judecătorul"). 

(Civ. 1600, 1632; C. p. 323; Pr. civ. 421, 422, 487, 518 urm, 

615, 621; Com. 71; Civ. Fr. 4962; Civ. Ital. 1876). 

Tezt. fr. Art. 1962. — [etablissement d'un gardien judieiaire produit, 

entre le saisissant et le gardien, des obligations r6eiproques. Le gardien doit 

apporter pour la conservation des effets saisis les soins d'un bon păre de famille. 

Il doit les reprâsenter, soit ă la dâcharge du saisissant pour la vente, soit 

ă la partie contre laquelle les ex6eutions ont &t6 faites, en cas de main-lev6e 

de la saisie. 
a 

IPobligation du saisissant consiste ă payer au gardien le” salaire fixe 

par la loi. 

Text. Ital. Art. 1876. — La destinazione di. un depositario giudiziale 

produce tra îl sequestrante e îl depositario vicendevoli obligazioni. Il depositario 

deve usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon 

padre di famiglia. 
Devre presentarle tanto per sonddisfare îl sequestrante colla, vendita, quanto 

par restituirle alla parte contro eui sono state fatte le esecuzioni, în €os0 di ri- 

vocazione del sequestro. 
IPobligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario la, mercede sta- 

bilita dalla lege, o in mancanza dall'autorita, giudiziaria. 

Doctrină, stiția şi custodele pentru plata salariului 

are un privilegiu asupra preţului ieşit din 

1, Custodele este răspunzător de orice vânzarea lucrurilor păzite de el. (A- 

pagubă ar aduce creditorului din cauza  lexandresco, X, p. 3). 

neglijenţei sale. (Alexandresco, X, p. 73). 4, Sechestrul lucrurilor oferite de un 

2, Custodele trebue să dea pe faţă obi- debitor spre liberarea sa, este un depozit 

cetele ce i-au fost încredințate, pentru ca judiciar, deoarece lucrul nu este litigios. 

creditorul urmăritor să fie îndestulat sau  (Alexandresco, X, p. 73). 

pentru a fi restituite debitorului, în caz 5, Persoana căreia i se încredinţează a- 

de revocarea urmăririi. (Alexandresco, X,  cest depozit poate primi un salar şi obli- 

73), 
gaţiile sale sunt acele ale unui depozitar, 

3, Creditorul urmăritor, este obligat să  (Alexandresco, X, p. 73). 

plătească custodelui salariul fixat de ju- 

Art. 1684. — Sequestrul judiciar se dă sau persoanei asupra 

cărei s'au învoit ambele părţi interesate, sau unei persoane nu- 

mite din oficiu de autoritatea judiciară. 

Şi întrun caz şi într'altul, acel ce a luat în păstrare lucrul, 

este supus tuturor îndatoririlor ce nasc din sequestrul convenţional. 

(Civ. 1116, 1627 urm.; Pr. -civ. 518, 615; Com. 68, 71, 438, 561, 

590; Civ. Fr. 1963). | 

Text. fr. Art. 1963. — Le sequestre judiciaire est donns, soit ă 

sonne dont les parties intâresstes sont convenues entre elles, soit ă 

sonne nommte d'office par le juge. | 

Dans lun et Vautre cas, celui auquel la chose a &t6 confite, est soumis ă 

toutes les obligations quemporte le sequestre econventionnel. 

une per- 
une per- 

  

1) In textul art. francez, lipsesc cuvintele finale: „sau în lipsă, pecât îl va hotări judecătorul. 
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Art. 1684 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abuz de încredere 30, Locaţiune 14, 17—19. Accesorii 16, Lucruri mobile 13, 16, 22, Acord 2, 3, 7. Mandat 24, 29, Adjudecare 23, Moarte 11, Administraţie 15, 19, 20, Moralitate 4, 6. 22, 24, 25, 29, 30, 35, Negligenţă 10. Anulare 19. Notiticare 14, 23, Apel 11, 12, 15, Nulitate 19, a Autorizaţie 9. Obligaţie principală 15, Bun părinte de familie 23, Oficiu 2, 3, 7 , A Capiialuri 45. Ordonanţă prezidenţială Caracter public 8, 28. 
Casa de depuneri 26. Parte litigantă 4—7, 14, Cheltueli de întreţinere 21, 32—35, , 35, 36, Persoană însărcinată cu 

sechestru 1 urm. 
Plata datorilor 15, 35, 
Privilegiu 36. 
rocedura civilă 6, 7, 15, 

Proces 27—29. 
Proprietate 24, 
unere în posesie 14, 

Puteri 15, 16, 27. 
Rea credință 10, 30. 
Reclamant 6, 

Cod civil francez 4,5, 31. 
Cod civil român 6, 7, 31. 
Cod de procedură civilă 

6, 7, 15, 19, 31, 
Competență 11, 12, 
Concesiune petroliferă 20, 
“Conservare 15, 19, 20, 22, 

24, 25, 36. 
Creditori 22, 
Culpa uşoară 25, 
Datorii 15, 35, 

  
Demisiune 9, 11, Recurs 15, Denumire 1, Refere 28, Depozit salariat 25, 36, Refuz 7, 9, 

Responsabilitate 25, 26. 
Restituire 15, 29, 
Retenţiune 36. 
Revendicare 24. 

Dispoziţie enunciativă 4, 6, 
Evacuare 19, 
Executare silită 22, 23, 
Exploatare 16. 
Femee 8. Revocare 10—12, Fraudă 17, Salar 25, 31—34, 36, Fructe 29. Sechestru judiciar 1 urm, 

Socoteli 29, 
Solidaritate 32—34. 
Solvabilitate 4,6, 
Succesiune 16. 
Terţe persoane 5—7, 
Urmărire silită 22, 23. 
Venituri 15, 31, 

Hotărire 15, 16, 27, 28. 
Imobile 16, 22, 
Incetarea funcţiunei se. 

chestrului 27—29, 
Inlocuire 10—42, 
Inventar 413, 
Legea minelor 20, 

Doctrină, 

1, Persoana în mâinile căreia este depus lucrul litigios se numește sechestru. (Dal- loz, Rep, Depeât, No. 192;  Josserand, IM, No. 1576; C. amangiu, I. Roseiti-Bălă- nescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1681). 2, Din dispoziţiile art, 1654 c, civ. şi 615 C. pr. civ. (1963 ce. civ. ir.), rezultă că ju- decătorul nu va putea numi din oficiu o persoană ca sechestru judiciar, decât nu- mai atunci când părțile nu vor cădea de acord asupra acestei numiri. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 174 bis, II, Pont, I, No, 562; Dalloz, R&p.. Dâpât, No. 255; Suppl., Depât, No. 91; Huc, XI, No. 278; Baudry et Wabhl, Depât, No. 1289; Gu. illouard, Dâpât No. 181 bis; Alexandresco, X. p. Zi; Nacu, III, p. 468), 
3. După altă părere, prin art. 1634 din codul civil se lasă la facultatea tribunalu- ui de a încredința sechestrul judiciar sau persoanei asupra căreia s'au învoit părţile interesate sau unei persoane numită din oficiu de autoritatea judecătorească. (Lau- rent, XXVII, No. 181). 
4, În dreptul civil francez, se decide, 

C deoarece legea nu a judecătorilor, iar după dispoziţiunea pur €nunciaiivă prevăzută 'de art. 1956 c, civ. Îr. (4627 e. civ, Tom.), potrivit căreia se 

limitat puterile 
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„cis, mai ales că partea 

Codul civi] 

chestrul convenţional este depozitul unu; lucru în litigiu făcut în mâinile unui terţ, de către una sau mai multe persoane, nu poate creiea contra părților litigante o împiedecare, care nu trebuește, în ge. neral, să rezulte decât dintr'un text pre. 
litigantă numită ca sechestru, poate fi de op solvabilitate notorie, cu o mortalitate bine constatată şi care prezintă o garanţie îndestulătoare, împrejurări de natură să asigure com. plet judecata. (Pont, Petiis contrats, [, No. 562; Dalloz, R&p., Depât-s6questre, No. 252). 

5. După o altă părere, 
Hile litisante nu poate 
stru judiciar, deoarece art. 1956 ce. cir, în. (1027 ce. civ. rom.), care se aplică în cazurile cele mai frecvente, presupiae intervenția unui terţ la sechestrul con. venţional; prin urmare, dacă acesta este spiritul legii, întrun caz în care voințe părţilor este întru câtva suverană și când ea pare că a înțeles să nu admită ca se. chestru decât terţe persoane, această dis- poziţiune trebueşte aplicată cu mai multă rigoare în caz de sechestru Judiciar, de- oarece puterea judecătorească nu poaie merge mai departe decâţ acordul şi con- venţiunea părților. (Dalloz, Râp., Depât: s6questre, No. 252), 

6. In dreptul civil român, art. 645 din codul de procedură civilă, care cimple- tează dispozițiunile art. 16532 şi 1634 din codul civil, dispune că paza lucrului se- chesirat poate fi încredințată sau deţină- torului bunului, sau unei a treia persoane numită de judecător, în caz de neînţele- gere între părți. Din: acest text nu re- zultă că paza lucrului sechestrat nu se poate încredința reclamantului în acți- unea principală, pe baza căreia se cere sechestrul judiciar şi care nu posedă l- crul litigios. Faţă de această situaţiune. 
credem că paza lucrului sechestrat se poate da şi reclamantului, care nu posedă bu- nul litigios, deoarece textul legii nu este exclusiv şi apoi se poate ca această parte să prezinte garanţii suficiențe de solvabi- litate şi moralitate, de natură să asigure conservarea şi administrarea, în bune con- dițiuni, a lucrului litigios. 

7. Potrivit dispozițiunilor art. 1634 c. civ. şi 615 c. pr. civ. (1963 c. c. fr), paza unului sechestrat poate fi încredinţată sau deţinătorului bunului, sau persoanei asupra căreia sau învoit părţile litigante, sau în caz de neînţelegere, unei terţe persoane numite din oficiu de justiţie. Persoana însărcinată cu paza bunului se- chestrat nu este obligată să îndeplinească această funcjiune fără voia sa, cu toate că aceste articole nu prevăd aceasta în mod expres. (Mass et Verg€ sur Zacha- riae, V. $ 740, nota 8 p. 47; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 409, nota 8, p. 6%: Dalloz, Rep. Depât-s6questre, No. 215, 214; Huc, XI, No. 278; Baudry et Wabl, 

juna dintre păr. 
fi numită seche- 
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Depât, ete., No. 1292, 1306; Alexandresco, 

X, p. 69). , 

9. S'a decis că femeile nu pot fi numite 

sechestru judiciar, deoarece această func- 

țiune are un fel de caracter public. (Dal- 

loz, Râp., Dâpât, No. 230). Credem că a- 

ceastă părere nu este juridică, deoarece 

legea nu face nicio distincțiune în ceea ce 

priveşie sexul persoanei care poate fi în- 

sărcinată cu funcțiunea de sechestru judi- 

ciar. 
9. Sechestrul judiciar care voieşte să 

demisioneze, după intrarea sa în func- 
țiune şi înainte de încetarea puterilor 

sale, trebueşte să ceară autorizaţia tri- 

bunalului, 
scuze; care urmează să fie apreciate de 

instanța care l-a numit. (Baudry et 

Wahl, Dâpot, ete., No. 1306; Guillouard, 

D&pât, ete., No. 188; Alexandresco, X, p. 

71). 
10. Sechestrul judiciar poate fi revo- 

cat sau îndepărtat din funcțiunea sa de 

auioritațea care l-a numit, în cazul când 

dă dovezi de rea credinţă sau neglijenţă 

în gestiunea sa. (Alexandresco, Ă, p. 71). 

1]. Dacă numirea unui sechestru ju- 

diciar sa făcut de către Curtea de apel, 
după o părere, orice cerere de desemna- 

rea altei persoane, pe motiv de demisie, 

deces, ete., cum şi cererea. de înlocuire 

sau revocare, se îndreaptă la această în- 

stanță care a încuviinţat instituirea se- 

chestrului şi a desemnat persoana ce ur- 

mează să exercite această atribuţiune. 

Prin urmare, dacă Curtea de apel, în a 

doua instanță; judecând o cerere de în- 

ființarea sechestrului judiciar, a schim- 

bat persoana sechestrului, numită de tri. 

bunal şi a numit pe alicineva, cererea pe 

care în urmă o face o parte interesată 

pentru înlocuirea sechestrului numit de 

Curtea de apel, este rău îndreptată la 

tribunal, trebuind a fi făcută la Curtea 

de apel. 
12. După altă părere, odată ce asupra 

apelului contra jurnalului de înlocuirea 

sechestrului judiciar, Curtea de apel a 

rezolvat diferendul dintre părţi, prin de- 

ciziunea ce a pronunţat, ea se găseşte de- 

sesizată de afacere şi nu ar mai putea 
reveni asupra dispozitivului decât în caz 
de simple rectificări materiale. Numai 
tribunalul, care are administraţia seche- 

strului judiciar, este competent de a lua 
în viitor vreo măsură privitoare la a- 
ceastă administraţie, implicit la eventuala 
înlocuire a persoanei sechestrului. 

13. Inainte de intrarea în funcţiune, 
sechesirul judiciar este obligat să facă 
inventarul bunurilor mobile care: for- 
mează obiectul sechestrului. (Dalloz, Râp., 
Depât-sequestre, No. 244). 

14. Punerea în posesiune a sechesirului 
judiciar asupra bunurilor sechestrate se 
face numai față de părţile în litigiu, iar 
nu şi față de eventualii chiriaşi ai imo- 

bilelor: acestor chiriaşi, sechestrul judi- 

DESPRE SEQUESTRU 

invocând cauze legitime de - 

Art, 1634 

ciar le va face numai o notificare cu- 

prinzând numirea sa.  , , 
15. Obligaţiunile principale şi puterile 

sechestrului judiciar sunt de a face toate 

actele de conservare şi administraţie cu 

privire la bunul pus sub sechestru; . să 

încaseze orice venituri şi sume datorite; 

să plătească datoriile cu caracter curent 

şi cele constataie prin titlu executor; să 

declare apel, recurs etc., şi să facă toate 

actele în limitele ari, 615 c. pr. civ. şi a 

hotărîrii prin care a fost numit, fiind 

obligat să restitue bunul sechestrat după 

terminarea procesului, acelui în favoarea 

căruia sa pronunțat judecata. (Dalloz, 

Rep., Dâpât-s6questre, No. 234 _urm.; 

Suppl., Dâpât No. 87, 88; Laurent, XXVII, 

No. 183, Huc, XI, No. 279; Baudry et 

Wahl, Dâpet, ete. No. 129%; Guillouară, 

Depât, ete. No. 177; Colin et Capitant, 

II, p. 658; Alexandresco, LX, p. 585, 586; 

X, p. 68, 69, Zi: Nacu, III,'p. 467, 468, 

469; C. Hamangiu, |. Nosetti Bslănescu ȘI 

AL. Băicoianu; II, No. 1681). ” 
16. In caz de numirea unui sechestru 

judiciar, puterile sechestrului se vor în- 

tinde nu numai asupra lucrului care face 

obiectul litigiului, ci şi asupra acceso- 

riilor lucrului, chiar dacă în hotărire nu 

se vorbeşte nimic de ele, deoarece în ca- 

zul contrar, scopul legii, care este de a 

se proteja lucrul litigios, nu ar îi atins. 

Astfel de exemplu, dacă sa pus sub se- 

chestru judiciar un domeniu care face 

parte dintro succesiune, sechestrul va 
cuprinde şi lucrurile mobile cari sunt a- 
şezate pentru exploatarea acestui dome- 

ză (Dailoz, R&p., Depât-s6questre, No. 
216). 

17. In principiu, sechestrul judiciar 

are dreptul, ca orice administrator legal, 

de a închiria bunul pe care îl admini- 

strează, cu condițiunea ca această închi- 

riere să nu se facă prin fraudă în folosul 

uneia dintre părţile litigante sau a unei 
terțe persoane. (Huc, XI, No. 279; Baudry 
et Wahl, Depât, etc., No. 1928; Gu- 
illouard, Dâpât, ete., No. 182; Alexan- 
dresco, X, p. 68; Contra: Dalloz, R6p, 
Depât-sâquestre, No. 236; Suppl., Dâpât,, 
No. 87; Laurent, XXVII, No. 183). ! 

18. Dispoziţiunile art. 1269 şi 1419 din 

codul civil, privitoare la reînnoirea con- 

tractelor de închiriere şi arendare, îşi gă- 

sesc aplicaţiunea şi contractele de închi- 

riere sau arendare încheiate de sechestrul 

judiciar; în ceea ce .priveşte persoanele 

cari se pot prevala de dispoziţiunile ace- 

stor articole, chestiunea este controver- 

sată; după o părere, de aceste dispozi- 
țiuni se vor putea prevala numai pro- 

prietarii imobilelor închiriate sau aren- 

date; iar după a doua părere de aceste 
dispoziţiuni se vor putea prevala şi chi- 
paşii sau arendaşii. (Alexandresco, X, p. 
68). 

19. Potrivit dispoziţiunilor art. 615 din 
codul de procedură civilă? sechestrul ju- 
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diciar fiind orânduit de lege nu numai 
pentru conservarea, ci şi pentru admini- 
strarea bunurilor sechestrate, după cum 
are dreptul să închirieze sau să aren- 
deze în interesul. comun bunul sechestrat, 
tot astfel are și dreptul să ceară anula- 
rea contractelor de închiriere pe care 
le-ar găsi existente, când ar constata că 
aceste contracte au fost făcute împotriva 
dispoziţiilor legii şi spre paguba părţilor 
litizante şi aceasta indiferent dacă cel 
învestit cu calitatea de chiriaş este un 
terţ, sau chiar unul dintre coproprietari; 
de asemenea sechestrul judiciar are drep- 
tul să ceară evacuarea din imobil a unuia 
dintre coproprietari care se foloseşte de 
bunul comun în mod exclusiv. 

20. Un sechestru judiciar nu poate a- 
vea. dela lege căderea să facă acte de con- 
cesiune petroliferă, deoarece el poate face 
numai acte de conservare şi de simplă 
administraţie, iar potrivit legiuiritor mi- 
miere şi principiilor de drept ordinare, 
concesiunile petrolifere nu pot - constitui 
acte de simplă administraţie şi de con- 
servare a bunului sechestrat, căci ele nu 
privesc fructele sale obişnuite şi curente, 
ci o desmembrare a proprietăţii lui. 

2]. Sechestrul judiciar poate face chel- 
tuielile necesare pentru întreţinerea lu- 
cerului pus sub sechestru. (Pont, Petits con- 
trats, |, No. 553; Dalloz, Rep, Depât- 
sequestre, No. 259; Laurent, XXVII, No. 
168; Guillouard, Dâpât, ete., No. 168; A- 
lexandresco, X, p. 59). 

22. Sechestrul judiciar aplicat asupra 
unui lucru mobil sau asupra unui imobil 
nu constitue un obstacol la dreptul de 
urmărire al creditorului asupra lucrului 
care face obiectul sechestrului, deoarece 
sechestrul judiciar are ca unic scop con- 
servarea și paza unui lucru litigios, iar 
persoana însărcinată cu funcțiunea de se- 
chestru, are puterea de a face numai 
acte de conservare şi de simplă admini- 
strație iar nu să împiedece pe creditori 
de a exercita dreptul de urmărire asupra 
lucrului pus sub sechestru judiciar. (Dal- 
loz, Râp., Suppl. Depât-sâquestre, No. 
88;  Baudry et Wabl, Depât, etc. No. 
1297; Guillouard, Depât, etc., No. 176; A- 
lexandresco, X, p. 69). 

23, Sa decis că potrivit dispoziţiilor 
art. 509 din codul de procedură civilă, 
pentru a se putea proceda la adjudecarea 
provizorie a imobilului urmărit, un 
exemplar, de afipte şi publicaţiuni se va 
îneunoştiința în persoană sau la domici- 
liu] datornicului urmărit şi deţinătorului, 
de va fi, precum şi tuturor creditorilo: 
cari au ipotecă sau privilegiu cunoscut 
până la emiterea publicaţiunilor, dispo- 
zițiuni a căror neobservare atrage nulita- 
iea urmăririi în conformitate cu prin- 
cipiile art. 512 c. pr. civ. Din aceste dis- 
pozițiuni rezultă în mod neîndoios că în 
cazul când imobilul urmărit este pus sub 
sechestru judiciar, încunoştiinţarea pre- 

DESPRE SEQUESTRU Codul civil 

văzută de art. 509 €. pr. civ. trebueşte 
să se facă şi în persoana sechestrului, el 
fiind deţinătorul imobilului pentru toate 
ărţile interesate. . 

P Zi Sechestrul judiciar fiind un man- 
datar al părţilor, rânduit de justiţie, airi- 
buţiunile sale constau în a face acte de 
conservare şi de administraţie. Prin rân- 
duirea sechestrului nu se ridică părților 
drepturile ce decurg din calitatea lor de 
proprietar. Prin urmare; acţiunea în re- 
vendicare aparţinând proprietarului de- 
posedat contra. unui posesor neproprietar, 
nu poate fi exercitată decât de către pro- 
prietarul deposedat iar nu de către se- 
chestru judiciar care nu are nicio cali- 
tate în această privinţă. (Alexandresco, X. 
62). 

P 25, Sechestrul judiciar este supus res- 
ponsabilităţii la care este supus şi un de- 
pozitar salariat; el trebueşte să aducă 
în administrarea şi conservarea lucrului 

sechestrat, îngrijirea unui bun părinte de 

familie, fiind responsabil de culpa .levis 
deoarece primeşte un salar pentru munca 
depusă  (Dalloz. Râp., Dept-sequestre, 

No. 240; Huc, XI, No. 279; Baudry et 
Wahl], Dâpât, ete., No. 1500; Guillouard: 

Depât, etc., No. 186; Planiol, II, No, 222; 

Josserand, II, No. 15377;  Alexandresco, 
IX, p. 585, 586; X, p. 68; Nacu, III, p. 

“95 Sechestrul judiciar este obligat să „ Sechestr 
depue sumele de bani la Casa de depu- 

neri şi consemnaţiuni, ele neputând ră- 

mâne în mâinile sale; cu toate acestea, 

deoarece legea nu prevede nicio dispozi- 

țiune în privința depunerii sumelor şi a 

termenului în care trebuesc depuse, to ul 

se reduce la o simplă chestiune de a se 

şti dacă sechestrul judiciar a administrat 

bine sau rău bunurile sechestrate şi în 
cazul când se va constata că întrebuin- 

țarea sumelor a fost mai puţin folositoare 

decât depunerea la Casa de depuneri și 
consemnaţiuni, el va fi obligat să plă- 
tească diferența, deorece este în culpă 

că a făcut o rea administrație de care 
trebueşte să răspundă. (Dalloz: Rep. DE 

Ot-sequestre, No. 242, 249; Suppl., Depot, 
o. 90; Baudry et Wahl, Depât, etc. No. 

1209 bis; Guillouard, Depât, ete., No. 187; 
Alexandresco, X, p. 69, 71; Nacu, III, p. 

468). 
. . ._. A 

27. Puterile sechestrului judiciar în 
cetează la terminarea procesului pe baza 
căruia a fost instituit, i 
chestru judiciar să fie în mod valabil 
desesizat, de funcțiunea sa, nu este ne- 
cesar ca hotărîrea care ordonă restituirea 
lucrului sechestrat să. fie dată contradic- 
tor cu el, deoarece el este desesisat prin 

simplul efect a] hotăririi, fără să fie ne- 
voie să se recurgă la altă formalitate. 

(Dalloz, R&p., Depât-s&questre, No. 248; 
Baudry et Wahl, Depât, etc, No. 15%; 
Guillouard, Depât, etc., No. 18; Alexan- 

dresco, X, p. 71). . 
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28. In cazul când litigiul, în vederea că- 

ruia a fost instituit sechestrul judiciar, sa 

terminat în mod definitiv, sechestrul Ju- 

diciar poate fi expulzat pe cale de ordo- 

nanţă prezidenţială, contorm art. 66 bis 

pr. civ., dacă el continuă gestiunea sa. 

20, La terminarea procesului, seche- 

strul judiciar este obligat ca să predea 

părții litigante câştigătoare, odată cu lu- 

crul sechestrat, şi socotelile de fructele 

ce le-a încasat în timpul funcționării sale 

şi de întreaga gestiune, ca orice mandatar 

în genere, (Dalloz, Rep. Depot-sâquesire, 

No. 241; Baudry et Wahl, Deâpât, etic. No. 

1309; Guilouard, Depot, etc. No. 189; A- 

lexandresco, X, p. 71; Nacu, III, p. 468). 

30. Sechestrul judiciar se face culpa- 

pil de delictul prevăzut de art. 350 c. pen- 

pentru abuz de încredere, în cazul când 

în gestiunea sa lucrează cu rea credinţă 

în vătămarea intereselor părţilor litigante. 

(Alexandresco, X, p. 74). , 

31, Potrivit dispoziţiunilor art. 615 din 

codul de procedură civilă, sechestrul ju- 

diciar este salariat şi salariul său nu va 

putea depăşi pe fiecare an, 10% din ve- 

nitul net anual al bunului, apreciat de 

instanță. Dreptul la salar al sechestrului. 

judiciar este admis şi în dreptul francez 

si era admis şi în dreptul nostru anterlor 

modițicării art. 615 din codul de pr. civ. 

deoarece cu toate că nici codul civil fran- 

cez, nici codul civil român nu prevede 

în mod expres că sechestru judiciar va îi 

salariat, totuşi această soluțiune - rezultă 

din faptul că art. 1632 e. civ. rom. (1964 

e. civ. fr), nu. reproduce „dispoziţiunea 

art. 1628 ce. civ. rom. (1957 e. civ. îr.) pri- 

vitoare la. sechestrul convenţional şi apoi. 

este dela sine înţeles că justiția nu poate - 

greva. pe un terţ cu o asemenea sarcină, 

care nu este de interes public, fără a-i a- 

'corda nicio  retribuţiune. (Demante et 

Colmet de Santerre, VIII, No. 174 bis, Il; 

Pont, Petits contrats, L, No. 365; Dalloz, 

Râp, Depât-s6questre, No. 9250; Laurent, 

XXVII, No. 182; Huc, XI, No. 279; Baudry 

et. Wabhl, Depât, ete., No. 1302; Gu- 

illouard, Depât, 'ete., No. 184; Planiol, II, 

No. 2229; Colin et Capitant, II, p. 658; 

Josserand, Il; No. 1576; 1377; lAlexan- 

dresco, X, p. 69; C. Hamangiu, I. Rosetti- 

Bălănescu şi Al. Băicoianu, II, No. 1681; 
Nacu, III, p. 470). | 

39, Sechestrul judiciar are, după o pă- 

rere, o acţiune solidară contra tuturor 

părților litigante pentru plata salariului 

său. (Huc, XI, No. 248; Baudry et Wahl, 

Dâpât, ete., No. 1505; Guillouard, Dâpst, 

ete. No. 185; Alexandresco, X, p. 59). 

33. După a doua părere, sechestrul ju- 

diciar nu poate avea o acţiune: solidară 

contra tuturor părților litigante, deoarece 

solidaritatea nu poate avea loc decât în 

cazul când este prevăzută în mod expres 

de lege şi nu există niciun text de lege 

în această privinţă. (Demante et Colmet 

de Santerre, VIII, No. 174 bis, Il). 

DESPRE SEQUESTRU 
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34. După a beia părere, salariul se- 

chestrului judiciar va fi întotdeauna în 

sarcina părţii litigante care a fost recu- 

noscută proprietar a lucrurilor litigioase, 

chiar dacă numirea sechestrului sa fă- 

cut fără voia sa. 
35. Partea liiigantă care va dobândi 

câştig de cauză este obligată să restitue 

sechestrului judiciar, toate cheltuielile ce 

le-a făcut şi să plătească toate datoriile 

făcute de acesta în limitele puterilor sale 

de administraţie. Pentru plata acestor 

cheltuieli şi datorii, sechestrul judiciar se 

va putea adresa, la oricare dintre părţile 

litigante, în cazul când partea câştigă- 

toare nu le plăteşte. (Dalloz, Râp., Dâpât- 

s&questre, No. 239; Huc, XI, No. 278; Bau- 

dry et Wahl. Dâpât, ete. No. 1303; Gu- 

illouard, Depât, etc., No. 18; Alexan- 

dresco, X, p. 59). 

36. Sechestrul judiciar are un drept de 

retențiune pentru plata salariului său de- 

oarece el este depozitar şi în această pri- 

vință se vor aplica la sechestrul judiciar 

toate regulile dela “materia depezituluii 

In afară de acest drept de retenţiune, se- 

chestruljudiciar are un drept de privi- 

legiu pentru plata cheltuielilor făcute de 

el. cu conservarea lucrului sechestrat. 

(Demante et Colmet de Santerre, VIII, 

No. 174 bis, LIf; Dalloz, Rep. Depât-s6- 

questre, No. 251). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Dispoziţiile art. 1269 şi 1419 din co- 

dul” civil, se aplică, pe cale de analogie 

şi contractelor de închiiiere sau- arendare, 

încheiate de sechestrii judiciari. De aceste 

dispozițiuni însă, nu se poi prevala decât 

proprietarii imobilelor. (Irib. Dolj, S.: III, - 

504 din 9 lulie 1995, Justiţia Olteniei 
17—18 din 1925), 

2, Dispoziţiile art. 1269 din codul civil 

se aplică, pe cale de analogie şi contrac- 

telor de închiriere sau arendare, încheiate 
de sechestrii judiciari, şi de aceste dispo- 

zitiuni se pot prevala nu numai proprie- 

tarii imobilului închiriat sau arendat, dar 

şi chiriaşul sau arendaşul al cărui con- 

tract rămâne valabil faţă de proprietari. 

(C. Apel Craiova $. IL 271 din 95 Sep- 

temvrie 1925, Justiţia Olteniei 1-2 din 

1926.) - . = 

3. Potrivit art. 615 din procedura civilă, 

sechesirul judiciar fiind orânduit de lege 

nu numai pentru conservarea, ci şi pentru 

administrarea averii  sechestrate, după 

cum. este în drept a închiria sau arenda 

în interesul comun lucrul sechestrat, tot 

astfel are şi dreptul de a cere anularea 

umor contracte de închiriere pe care le-ar 

găsi existente cu privire la bunul pus sub 

administraţia sa, când ar constata că a- 
ceste contracte sunt făcute împotriva dis- 
poziţiunilor legii şi spre paguba unora 
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dintre coindivizari şi aceasta indiferent 
dacă cel învestit cu calitatea de chiriaş 
este un terţ, sau chiar unul dinire coin- 
divizari. (Trib. Ilfov s. 
14 Octomvrie 1925, Dreptul 57/1925). 

4, Pe cale de ordonanţă prezidenţială 
conform art. 66 bis pr. civ. poate fi ex- 
pluzat sechestrul judiciar în cazul când 
litigiul în vederea căruia a fost instituit, 
deşi terminat şi hotărîrea poate fi execu- 
tată, totuşi sechestrul continuă gestiunea 
sa. 

Sechestrul judiciar este un mandatar im- 
pus de justiție pentru administrarea şi 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

I, c. c.. 1108 din: 

Codul civi] 

conservarea unui bun în cazul unui pro- 
ces asupra posesiunii sau proprietăţii u. 
unui bun asupra folosinţei, sau  admini- 
straţiei unui bun comun şi care admini- 
strează pentru părțile din proces atât timp 
cât durează procesul, limitarea în timp 
a mandatului sechestrului fixându-se prin 
data terminării procesului fără a fi ne- 
cesar să se mai recurgă la altă fornali- 
tate. (Trib. Botoşani, ordonanța preziden. 
țială No. 4857 din 12 Mai 196, Jurispr, 
Gen. 1926, No. 1892), 

5. A se vedea: art. 786, nota 12; 165% 
notele 1, 9. 

» 

TITLUL XIII. 
Despre contractele aleatorii. 

CAPITOLUL 1. 

Despre contractele aleatorii în! genere. 

Art. 16835. — Contractul 
ale cărei efecte, 
toate părţile, sau 
un eveniment necert. 

Astfel sunt: 
1. Contractul de asigurare; 
2. Imprumutul nautic?!); 
3. Jocul şi prinsoarea; 

aleatoriu este convenţiunea reciprocă 
în privința beneficiilor şi a pierderilor, pentru 
pentru una sau mai multe din ele, depind de - 

4. Şi contractul de rendită pe viaţă. 
__ Cele două dintâi 

ritim. (Civ. 947, 1636 urm., 
615—643; Civ. Fr. 1964). 

Text. fr. Art. 1964. 
dont les effets, quand aux 

Tels sont, 
Le contrat d'assuranee, 
Le prât ă, grosse aventure, 
Le jeu et le pari, 
Le contrat de rente viagăre. 

se regulează după legile comerțului ma- 
1651; C. com. 442—477, 601—614, 

— Le contrat al6atoire est une convention r6ciproque 
avantages et aux pertes,  soit pour toutes soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, 

les parties, 
d&pendent d'un &vânement incertain. 

es deux premiers sont regis par les lois maritimes. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO D, 
IONESCU CONSTANT, 

IV, 25. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Amanet 12, Condiţiune 2. Asigurare 6. Contract aleatoriu 4 urm, Cesiune 10, Contract comutativ 1, 14. Comvdat 12, Cumpărare de speranţe 5. 

  

Do O 

„.Î) In privinţa 
mercial. 

Observaţie sub C. Apel Poitiers, 141 » „Convenţiunile aleatorii în legislația ci 

„imprumutului nautic sau maritim 

Mai 1920, Pand. Rom. 1926, III, 29; 
vilă românească“, Pand. Rom. 1926 

Deosebire 1, 2. | Întâmplare 4, Depozit 42, Locaţiune de lucrări 12. Drept litiglos 10, Nudă proprietate 9. Enumerare  emunciativă Prohibiţiunea lege: 15, 7—11, Risc 1, 3. Fidejusiune 12. Ş ansă de câşig 3. Imprumut nautic 6. ansă de perdere 3. 

a se vedea mai pe larg art. 601-—645 Codul Co- 
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Schimb de speranţe 5. 
Societate 13. 
Speranţă 5. 
Succesiune 17. 

Uzufruct 8. 
Vindere-cumpărare 5, 8, 
9—1, 

Doctrină. 

1. Contractele aleatorii se apropie de 
contractele comutative însă se deosebesc 
de ele, deoarece în acestea din urmă ceea 
ce se dă este echivalentul a ceea ce se pri- 
meşte, pe când în cele dintâi ceea ce se 
primeşte este prețul unui rise avut de 
persoana care primeşte. (Dalloz, Rep. 
Contrat al6atoire, No. 4; Obligations, No. 
69; Alexandresco, X, p. 74, 75). 

2, Contractele aleatorii, se deosebesc de 
obligaţiile  condiţionale, deoarece acestea 
din urmă sunt subordonate existenţei u- 
nei condițiuni, pe când cele dintâi au o 
existenţă trainică, oricum ar fi evenimen- 
tul. (Pont, I, No. 580; Dalloz, Rep., Con- 
trat alatoire, No. 12; Baudry et Wahl, 
Des contrats al6atoires, No. 4; Guillouard, 
Trait6 du contrat altatoire, No. %; A- 
lexandresco, X, p. 75). 

3. Pentru existența contractului alea- 
toriu, trebueşte să fie în acelaşi timp pen- 
tru fiecare parte şansă de câştig şi șansă 
de pierdere, nefiind de ajuns ca să fie şansă 
de câştig pentru una dintre părţi şi pe 
cale de corelaţie, şansă de pierdere pentru 
cealaltă parie. (Demolombe. XXIV, No. 
27; Mourlon, LII. No. 1075; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 544, nota 4, p. 286: Laurent, 
XXVIU, No. 19%: Huc, XI, No. 29% urm; 
Baudry et Wahl, No. 1; Guillouard, No. 
6; Contra: Troplong, Des contrais al€a- 
toires, No. 8; Larombitre, Obligations, Art. 
1104, No. 4; Pont, I, No. 576; Alexan- 
dresco, X, p. 76). 

4, Orice contract în care predomină. în- 
tâmplarea este aleatoriu. (Dalloz, Rep. 
Contrai alatoire, No. 9; Suppl., Contrai 
al&atoire, No. 2). 

5. Contractul aleatoriu poate avea de 
obiect fie cumpărarea unei speranțe, fie 
schimbul unei speranţe contra altei spe- 
xanţe. :(Dalloz, Râp+ Contrat ; al€atoire, 
No. 15). . 

6. Cu toate că în art. 1904 c. civ. fr. 
(1655 c. civ. rom.) se prevede că con- 
tractul de asigurare şi împrumutul nautic 
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sunt guvernate de legile comerțului mari- 
tim, aceasta este adevărat numai peniru 
împrumuiul nautic, iar nu şi pentru con- 
tractul de asigurare care esie guvernat şi 
de legile civile în ceea ce priveşte asigu- 
rările terestre care sau desvoltat în ul- 
timul timp. (Planiol, II, No. 2106). 

7. Enumerarea contractelor aleatorii fă- 
cută în art. 1964 c, civ. fr. (1655 c. civ. 
rom.) nu este limitativă, ci enunciativă. 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
176; Pont, I, No. 581; Dalloz, Rp., Con- 
trat al€atoire, No. 6; Suppl., Conitrat al6- 
atoire, No. 2; Laurent, XXVII, No. 19%; 
Huc, XI, No. 50; Baudry et Wabhl, No. 
11; Guiltouard, No. 10; Alexandresco, X, 

8, Astfel, în afară de acele contractate 
se poate cita ca fiind aleatorii contractul 
de vânzare al unui uzufruct. (Dalloz, Râp., 
Contrai alcatoire, No. 8; Baudry et Wahl, 
No. 6; Guillouard, No. 10; Alexandresco, 
X, p. 75). 

9. De asemenea, vânzarea unei nude 
proprietăţii. (Baudry et Wabl, No. 6; Gu- 

„illouard, No. 11; Alexandresco, X, p. 75). 
10. De asemenea cesiunea unui drept 

litigios. (Dalloz, Rep., Contrat alatoire, 
No. 8; Baudry et Wabhl, No. 6; Guillouard, 
No. 1i; Alexandresco, X, p. 7), 

11, De asemenea, vânzarea unei suc- 
cesiuni încărcate de datorii. (Dalloz, Râp., 
Contrat alfatoire, No. 8; Baudry et Wahl, 
No. 6; Guillouard, No. 11; Alexandresco, 
X, p. 3). 

12, Se pot face stipulaţiuni aleatorii în 
contractele de locaţiune de lucrări, de co- 
modat, de depozit, de amanet, de fideju- 
siune etc. (Dalloz, Râp., Contrat alatoire, 
No. 11; Suppl., Contrat alâatoire, No. 4. 

13, De asemenea în contractul de so- 
cietate, (Dalloz, R€p.. Suppl., Contrat al6- 
atoire, No. 4). 

14, Contractele aleatorii trebuesc să în- 
trunească toate  condiţiunile contractelor 
comutative în genere. (Dalloz, Râp., Con- 
trat al6atoire, No, 15), 

15, Pentru valabilitatea contractului 
aleatoriu irebueşte ca el să nu fie oprit 
de lege. (Dalloz, R6p., Contrat alcatoire, 
No. 17). ' 

CAPITOLUL II. 

Despre joc şi prinsoare. 

Art. 1636.— Legea nu dă nici o acţiune spre plata unui debit 
din joc sau din prinsoare. (Civ. 1638; C. com. 876; C. P. 349, 
350, 389; Civ. Fr. 1965). 

Tezt. fr. Art. 1965. — La loi n'aceorde aucune action pour une dette du 
jeu ou pour le paiement d'un pari. 

Bibliografie (continuare), 

ALEXANDRESCO D., Observație sub Trib. com. Epinal (Vosges), 9 Octomyrie 1920, Pand. Rom. 
1926, II, 105; 
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IONESCU CONSTANT, „Convenţiunile aleatorii în legislaţia civilă românească“, Pand. Rom. 1926, 
IV, 25; 

MAYROJANNI ALEX., „Excepţia jocului de bursă“, Curier Jud. 41/1925; 

NEGREANU L, Notă sub Trib. lifov $. | com. 29 Oct. 1925, Pand. Rom. 1926, II, 49; 

ŞenBescu G., Notă sub Trib. Ilfov $. I com. 29 Oct. 1925, Pand. Rom. 1926, II, 49. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 10, 13, 14, 18, 19, Joc Î, 3-25. 
20 i Joc de cărţi 3, 

Apel 12, Lanskenetul 8, 
Asociaţie 18. Loterie 9. 
Bacaraua 8. Loto 8. 
Biliard 8, Macaua 8, 
Bune moravuri 7. Mausul 8. 
Căluşei 8. Noroc 4,8 
Casă de joc 15, 17, Obligaţie civilă 4, 6. 
Cauză necinstită 4. Obligaţie naturală 4, 5, 7, 

Cerc 17. Oficiu 11. 
Codebitor 19. Ordine publică 1. 
Crupier 16. Poker 8. 
Definiţie 1, 2. Prinsoare 2—7, 9—14, 
Deosebire 3. Probă 24, 25. 
Director 15, Rams 8. 
Dovadă 24, 25. Recurs 12, 
Ecarte 8. Ruletă 8, 
Gerant 15. Şah 8. 
Ghiordum 8. Servitor 17. 
Imprumut 13—17, 20—23; 
Intâmplare 1, 8. 
Invocare 11, 12. 

Stos 8. 
Terţ 13, 14, 18, 20, 
Zaruri 8.   

Doctrină. 

]. Jocul este o convenţiune prin care 
părţile asigură uneia din ele un anumiti 
câştig care depinde de îndemânarea sau 
de combinaţiile jucătorilor şi chiar de în- 
tâmplare. (Dalloz, Rp., Jeu-pari, No. î: 
Alexandresco, X, p. 76). 

2, Prinsoarea este o convenţiune după 
care una dintre părţi trebueşte să obţie 
un anumit câştig în cazul când un fapt 
pe care ea l-a declarat că există sau că 
trebuia să se îndeplinească contrar afir- 
mării celeilalte părţi, se dovedeşte că 
există sau se realizează. (Dalloz, Râp.. Jeu- 
pari, No. 1; Alexandresco, X, p. 77. 

3, Jocul se deosebeste de prinsoare de- 
oarece pentru câştigul din joc, condiţiunea 
de îndeplinit este un fapt ce irebueşte 
executat de părți, iar câştigul din prin- 
soare depinde numai de verificarea unui 
fapt care există sau care se va îndeplini. 
fără faptul părţilor. (Baudry et Wabl, Des 
contrats al€atoires, No. 13; Planiol, ÎI, No. 
2107; Alexandresco, X, p. 77; Comp.: Pont, 
I, No. 622; Guillouard, Trait6 du contrat 
al6atoire, No. 92). 

4. Datoriile din joc sau din prinsoare 
nu dau naştere, după o părere, nici unei 
obligaţiuni civile, nici unei obligaţii na- 
turale deoarece, legiuitorul le-a considerat 
ca având o cauză rușinoasă, necinstită. 
(Duranton, X, No. 570; Mourlon, III, No. 
1077 ter; Dalloz, Râp., Jeu-pari, No. 33; 
Suppl., Jeu-pari, No. 28; Huc, XI, No. 333; 
Planioi, II, No. 2110). 
„5. După a doua părere, convenţiunea de 
Joc şi prinsoare este licită şi dă naştere 
unei obligații naturale. (Larombitre, O- 
“bligations, Ari. 1235, No. 6; Demante et 

- Colmet de Santerre, VIII, No. 178 bis, [; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 586, text şi 

nota 2, p. 574; Laurent, XXVII, No. 194 
Baudry et Wabhl, No. 85; Guillouard, No. 
51 urm., 61 urm,; Alexandresco, X, p.: 
90), 

6. După a treia părere, convenţiunea 
de joc şi prinsoare da naștere unei obli- 
vărate obligaţii civile. (Pont, Commentaire. 
traite des petits contrats, I, No. 605). 

7. După a patra părere, convențiunea 
de joc şi prinsoare dă naştere unei obli- 
gații naturale, dacă jocul şi prinsoarea 
suni limitate la juste proporţii; dacă însă 
constituesc o speculație interesată, con- 
vențiunea nu dă naştere unei obligaţii na- 
turale deoarece esie contrară bunelor mo- 
ravuri. (Troplong, Des contrats al6atoires, 
No. 189). 

8. Sunt considerate ca jocuri de noroc: 
sahul, jocul de biliard, de dame, zarurile, 
lotul; jocurile de cărţi ca: storsu, ghior- 
dumul, macaua, pokerul, ramsul, mausul, 
lanskenetul, ruleta, V'&cart6, bacaraua, că- 
luşeii şi în genere toate jocurile în care 
pierderea sau câştigul atârnă numai de no- 
roc sau întâmplare. (Alexandresco, X, p. 55 
Comp.: Mourlon, III, No. 1077 ter; Pont,|, 
No. 610; Baudry et Wahl, No. 35; Gu: 
illouard, No. 49; Planiol, II, No, 2111; Lau- 
rent, XXVII, No. 198; Huc, XI, No. 516). 

9. Loteriile neautorizate sunt asimilate 
jocurilor şi prinsorilor, fără acţiune în ju: 
stiţie. (Alexandresco, X, p. 87). | 

10. Câștigătorul nu are contra celui 
care pierde nicio acţiune pentru plata unti 
datorii din joc sau din prinsoare, iar plata 
datoriei este pur voluntară. (Planiol, Il, 
No. 2108). 

11. Tribunalele trebuesc să invoace din 
oficiu excepțiunea de joc care este de 
ordine publică. (Dalloz, Râp., Suppl., Jeu- 
pari, No. 51; Laurent, XXVII, No. 20; 
Hue, XI, No. 306; Baudry et Wabl, No. 
148; Guillouard, No, 67; 'Alexandresco, 
X, p. 91; Contra: Pont, I, No. 636; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, text şi nota 10, 
p. 575). 

12. Această excepțiune poate fi invocată 
pentru prima oară în apel şi chiar înaintea 
instanţei de recurs. (Baudry et Wahl, No. 
146; Alexandresco, X, p. 91). 

13. Terţul care a împrumutat pe cel 
care a pierdut la joc sau la prinsoare, art 
acțiune de a i se restitui datoria, dacă 
nu a avut niciun amestec la joc sau la 
prinsoare. (Dalloz, Râp., Jeu-pari, No. 5, 
60; Alexandresco, X, p. 86). 

14. Dacă însă terțul a participat la 
operaţiunile de joc sau prinsoare, el nu ale 
acțiune pentru sumele creditate în urnă 
acestei operaţii. (Troplong, Contrats al€ato- 
ires, No. 66; 73; Pont, F No. 647; Dalloz, 
Rep., Jeupari, No. 57 58; 59; Supph 
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Jeu-pari, No, 51; Laurent, XXVIL No. 220; 

Huc, XI, No. 312; Baudry et Wahl, No. 127; 

Guillouard, No. 91; Alexandresco, X, p. 86; 
Contra: Demanite et Colmet de Santerre, 

VIII, No. 178 bis, Il). 
15. Avansurile făcute unui jucător de 

directorul sau girantul unei case de joc; 
constituesc o datorie de joc. (Huc, XI, 

No. 512; Baudry et Wabhl, No. 129; Gu- 
illouard, No. 40). 

16. De asemenea împrumuturile făcute 
unui jucător de crupier. (Huc, XI, No. 512; 

Baudry e? Wabl, No. 129; Guillouard, 

No, 91). 
17. De asemenea, împrumuturile făcute 

unui jucător de un servitor al cercului 

în numele său personal. (Huc, XI, No. 312; 

Baudry et Wabhl, No. 129). 
18. 'Terţul nu are acțiune de restituirea 

sumei ce o dă, când s'a asociat la şan- 

sele jocului. (Pont, L, No. 650; Dalloz, Rep., 

Suppl., Jeu-pari, No. 53; Baudry et Wabl, 

No. 128). 
19. Codebitorul care a plătit datoriile 

de joc nu are acţiune contra creditorilor 

săi. (Troplong, No. 67; Baudry et Wahl, 

No. 144). 

20. Terţul care nu a participat, nici nu 

a fost interesat la joc, are acţiune contra 

jucătorului dacă îl împrumută pentru a 

plăti celui care a câştigat. (Pont, [, No. 

647; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 586, text 
şi nota 6, p. 575; Laurent, XXVII, No. 220; 

Huc, Xi, No. 512; Baudry et Wabhl, No. 

126; Guillouard; No. 91; Alexandresco, 

X, p. 80). 
21. Imprumutul făcut unui jucător 

după ce s'a terminat partida de joc, pen- 

tru a-şi plăti datoria, nu constitue o da- 

torie de joc. (Troplong, No. 66 .urm.; Pont, 

7, No. 648; Aubry et Rau ed. 4-a, 1V, $ 58%, 

text şi nota 7, p. 575; Laurent, XXVII, No. 

221; Huc, XI, No. 312; Baudry et Wahl, 
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No. 130; Guillouard, No. 45, 91; Alexan- 

dresco, X, p. 86). 
29, Această soluţie are loc chiar dacă 

cel care a împrumutat cunoştea destinaţia 

sumei împrumutate. (Pont, Î, No. 648; Lau- 

rent, XI, No. 512; Huc, XI, No. 312; Bau- 

dry et Wabhl, No. 130; Alexandresco, X, 

p. 86). 
23, De asemenea, această soluţie are 

loc chiar dacă împrumutătorul a luat parte 

la joc. (Pont, I, No. 648; Baudry et Wabhl, 

No. 150; Guillouard, No. 43; Contra: Huc, . 
XI, No. 312). 

24, Pârîtul care invoacă excepția de 

joc, va fi obligat să-şi dovedească alegația 

sa. (Huc, XI, No. 31; Budry et Wabhl, No. 

149; Guillouard, No. 102; Alexandresco, X, 

p. 92). 
25. Dovada datoriilor de joc va putea 

fi făcută prin toate mijloacele de probă. 

(Troplong, No. 64; Pont, I, No. 639; Aubry 

et Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, text şi nota 15, 

p. 576; Dalloz, Râp., Jeu-pari. No. 33; 

Suppl., Jeu-pari, No. 44; Huc, XI, No. 341; 

Baudry et Wahl, No. 152; Guillouard, No. 

45, 70, 102; Alexandresco, X, p. 92). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. In sistemul legiuirii noastre vânză- 

vile de valori cotate la bursă sunt vala- 

bile dacă au avut loc în şi prin bursă; 

dacă operaţiunea sa făcut în afară de bur- 

să, sunt valabile aceste vânzări ori de câte 

ori au fost concepute cu intenţiunea de a 

se vinde şi cumpăra în mod real valorile 

ce urmează a fi livrate la scadenţă, pe când 

din contră ele sunt ilicite şi nule ori de 

câte ori au fost concepuie cu intenţiunea 

numai a unei plăţi a diferenţei de curs. 

(Trib. Ilfov, s. | com., 29 Oct. 1925, Pand. 

Rom. 1926, IÎ, 49, Dreptul 42/1925). 

Art. 163%. — Sunt exceptate jocurile ce contribuesc la exer- 

cițiul corporal, cum: armele, cursele cu piciorul, călare sau cu 

carul şi alte asemenea. 

Cu toate acestea, judecătorul poate să respingă cererea când 

suma pusă în joc sau la prinsoare ar fi excesivă. (Civ. 1636; 

Civ. Fr. 1966). 

Text. fr. 
3 S 

Art. 1966. — Les jeux propres î exercer au fait des armes, les 

courses ă pied ou ă cheval, les courses de chariot, de jeu de paume et autres 

jeux de mâme nature qui 
exceptâs de la, disposition precedente. 

tiennent d Padresse et ă Vexercice du corps, sont 

Nâanmoins le tribunal peut rejeter la demande, quand la somme lui parait 

excessive. 

Bibliografie (continuare). 

TONESCU CONSTANT, „Convenfiunile aleatorii în legislația civilă românească“, Pand. Rom. 1926, 

IV, 35. 
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Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1966 e. civ. 
fr. (1637 e. civ. rom), se face excepție 
dela art. precedent pentru datoriile izvo- 
rîte din jocurile care contribuesc la exer- 
cițiul corpului, deoarece se consideră ca 
nişte exerciţii folositoare. (Alexandresco, 
X. p. 85, 87; Comp.: Baudry et Wabl, No. 
40, 41; Guillouard, No. 54), | 

2. Acesi articol nu face excepţie decâi 
în privinţa jocurilor care contribuesc la 
exerciţiul corpului precum: armele sau scrima, cursele cu piciorul, cu caii, cu 
trăsura, cu automobilul, cu luntrea, cu 
bicicleta, etc., tragerea la țintă, înnotarea, 
gimnastica, luptele şi altele asemenea. (A- 
lexandresco, X, p. 84). 

3. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran care jocuri contribuesc la exerci- 
țiul corporal şi care datorie rezultă din- 
tr'un joc sau o prinsoare nepermisă. (A- lexandresco, X, p. 85). 

4. Prinsorile făcute 
- sunt valabile când se referă la jocurile permise. (Alexandresco, X, p. 82). 

5. Prinsorile făcute de terţii nejucători 
nu dau loc la acţiune în justiţie, chiar dacă s'ar referi la jocurile cari contri- 
buesc la exerciţiul corpului, deoarece pen- iru ei sunt subordonate întâmplării. (Bau- 

de înşişi jucătorii 

Art. 1638. — Pierzătorul nu 
a plătit de bună voie, afară numai 
trebuințat dol, înşelăciune sau amăgire. 
C. P. 332, 333, 334: Civ. Fr. 1967). 

Text. fr. Art. 1967. — Dans aueun cas, 
ă moins qu'il n'y 

qu'il a volontairement pay6, 
dol, supercherie ou escroquerie. 
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dry et Wahl, No. 40, 41; Guillouară, No, 54). 
6. Prinsorile făcute de terţi pe câmpul e curse de cai sau în altă parte, nu dau loc la acţiune în justiţie, deoarece pentru ei sunt subordonate întâmplării şi sun valide numai prinsorile proprietarului cai- lor și ale acelor cari îi călăresc. (Mourlon, III, No. 1077 quater; Pont, I, No. 615; Bau- dey et Wabl, No. 45; Guillouard, No. 55; 

Alexandresco, X, p. 87). . 
7. În cazurile când la jocurile care în- lesnesc desvoltarea corpului suma pusă la joc sau la prinsoare este exagerată, tri- bunalele au facultate să respingă acțiunea câştigătorului, nu însă a reduce cererea sa. (Lroplong, No. 51: Demante et Colmet e Santerre, VIII, No. 179 bis; Poni, I, No. 619; Laurent, XXVII, No. 199; Baudry et Wabl, No. 64, 67; Guillouard, No. 53; 

Alexandresco, X, p. 89), : 
8. Tribunalele pentru a aprecia dacă 

suma angajată este exagerată, vor lua în 
consideraţie averea şi condiţia socială a 
părților şi natura jocului. (Baudry et Wahl, No. 64, 67; Guillouard, No. 53; A- 
lexandresco, X, p. 89). 

„ De asemenea, vor lua în consideraţie obiceiurile jucătorilor. (Pont, 1, No. 649; Baudry et Wabhl, No. 64, 67; Comp.: A- N anoreseo, X, p. 89; Contra: Guillouard, 
0. 53). 

poate în niciun caz repeti ceea ce 
în cazul când câştigătorul a în- 

(Civ. 953, 960 urm., 1092; 

le perdant ne peut v6pâter ce 
ait eu, de la part du gagnant, 

Bibliografie (continuare), 
IONESCU CONSTANT, 

> . 

» » Conbenţiunile aleatorii în legislaţia civilă românească“, Pand. Rom. 19%, 
NEGREANU 1, Nofă sub Tiib. lifov S. 1 com. 29 Oct. 1925, Pand. Rom. 1926, II, 49; ȘERBESCU S,, Noră sub Trib. Ilfov S. | com. 29 Oct. 1925, Pand. Rom. 1926, II, 49. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune în repetițiune 1 Imobil 9, urm, Incapacitate 6. Amanet 24. nşelăciune 3, 5, pnulare 1 5 4, 19,24, 27, Insolvabilitate 17. 
Capacitate 6 * Ipe dea: Cesiune 16, 47,20, Nota 2 ompensaţie 25, . Comosoaa 27, Novaţiune 18, 19, 20, Cont curent 23, Nulitate 1, 3, 4, 19, 24,27, Cunoştinţă 1, 2, 19, Obligaţiuni 10—15, Dare în plată 8,9, Perzător 1 urm. Delegaţie 20, 21, 22, |! Plată 1-10, 12—14, 16, Dol 3, 5, | Repetiţiune 1 urm, Efecte de comerţ 10—15. Revendicare 24. Evicţiune 9, ; Terţ 7, 11, 13—4 5, 24, 22. Garanţie 9, 28. ! Transacţie 26, Gir 11. | Violenţă 4, 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1967 e. civ. 
fr. (1658 e. civ. rom.), pierzătorul nu are actiune în repetiţiune pentru aceea ce a plătit de bună voie. Pentru ca plata să fie considerată ca făcută de bună voie, trebueşte să fi fost făcută în cunoştinţa nulității obligaţiei. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 180 bis, 1; Pont, |, No. 660; Baudry ei Wahl, No. 94, 95; Gu- illouard, No. si; Alexandresco, X, p. 8, text şi nota 4; Contra: Huc, XI, No. 535). 2. Astel poate fi considerată ca făcută e bună voie plaia făcută de un moșie- nitor a datoriei autorului său necunoscând 
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cauza de joc a datoriei. (Pont, I, No. 660; 
Alexandresco, X, p. 89). : 

3. Plata unei datorii de joc făcută în 
urma  dolului  câştigătorului este nulă. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 586, p. 578; 
Baudry et Wahl, No. 94; Huc, XI, No. 
354; Guillouard, No. ZZ, 81; Alexandresco, 
X, p. 89). 

4., De asemenea, este! nulă plata făcută 
sub imperiul violenţei. (Huc, XI, No. 534; 
Baudry et Wahl, No. 94; Guillouard, No. 
77, 81). 

5. Dacă pierderea la joc sa făcut în 
urma înşelăciunii câştigătorului, pierzăto- 
rul are acţiune în repetiţiune, chiar dacă 
a făcut plata de bună voie. (Iroplong, No. 
197; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, p. 
578; Laurent, XXVII, No. 209; Huc, XI, 
No. 534; Baudry et Wabl, No. 94; Gu- 
illouard, No. 78). 

6. Dacă pierzătorul care a plătit nu avea 
capacitatea să facă plata, are dreptul de 
repetițiune, deoarece nu putea să facă 
o plată de bună voie. (Lroplong, No. 199; 
Demante et Colmet, de Santerre, VIII, No. 
180 bis, III; Pont, I, No. 660; Aubay et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, p. 578; Laurent, 
XXVII, No. 210; Huc, XI, No. 535; Baudry 
et Wabhl, No. 9; Guillouard, No. 78; A- 
lexandresco, X, p. 89, nota 4). 

7. Se consideră ca o plată efectivă, de- 
punerea sumei pierdută la joc în mâinile 
unui terţ şi câştigătorul, în acest caz, 
are dreptul a acţiona pe terţ peniru a-i 
plăti suma depusă. (Demanie et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 180 bis, IV; Pont, |, 
No. 657, 658; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, 
$ 596, text şi nota 20, p. 578; Huc, XI, 
No. 307; Baudry et Wabl, No. 114; Gu- 
illouard, No. 89; Contra: Troplong, No. 
200, 202; Laurent, XXVII, No. 213). 

8. Darea unui lucru în plata anei da- 
torii de joc constitue o plată efectivă care 
nu mai poate fi repetită. (Troplong, No. 
193 urm.; Pont, Î, No. 654; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, LV, $ 586, text şi nota 18, p. 577; 
Dalloz, Râp., Jeu-pari, No. 45 urm.; Suppl,, 
Jeu-pari, No. 383; Laurent, XXVII, No. 214: 
Muc, XI, No. 555; Baudry et Wabl, No. 
100; Guillouard, No. 85) 

9. Dacă sa dat în plată un imobil de 
care câştigătorul a fost evins, el nu are 
acțiune în garanție contra pierzătorului. 
(Pont, I, No. 654; Dalloz, R6p., Jeu-pari, 
No. 48; Suppl., Jeu-pari, No. 38; Huc, XI, 
No. 335; Guillouard, No. 85). | 

10. Remiterea de efecte de comerţ sa 
de obligaţiuni civile subscrise de pierză- 
tor, nu se consideră ca o plată efectivă, 
care să nu-i dea dreptul la acţiunea în 
repetițiune. (Duranton, XVIII, No, 107; 
“Toullier, VI, No. 382; Troplong, No; 61, 
196; Pont, I, No. 639; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 586, text şi nota 19, p. 577; Dal- 
loz, Râp., Jeu-pari, No. 56; Suppl., Jeu- 
pari, No. 4i urm.; Laurent, XXVII, No, 
204, 215; Huc, XI, No. 311; Baudry et 
Wabhl, No. 118; Guillouard, No. 45, 69, 8; 
Comp.: Alexandresco, X, p. 78). 

DEȘPRE CONTRACTELE ALEATORII Art. 1638 

11. Dacă însă biletele subscrise au fost 
puse de câştigător în circulaţie, pierză- 
torul nu poate opune terţilor părtaşi de 
bună credinţă excepţiunea de joc. al- 
loz, Reâp.. Suppl., Jeu-pari, No, 46; Huc, 
XI, No. 511; Baudry et Wahl, No. 122; Gu- 
illouard, No. 72). . 

12. În acest caz, dacă pierzătorul plă- 
teşte biletul subscris, el va avea acţiune 
pentru a i se rambursa ceea ce a plătit, 
contra câştigătorului. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Jeu-pari, No. 46; Poni, I, No. 642; Huc, 
XI, No. 311; Baudry et Wabhl, No. 125; 
Guillouard, No. 72). 

13. In cazul când pierzătorul dă câ- 
ştigătorului în plata unei datorii de joc 
bilete subsemnate de un terţ, va fi plată 
efectivă dacă biletele sunt la purtător, 
dacă ele sunt la ordin va fi plată e- 
fectivă numai când pierzătorul le-a an- 
dosat în profitul câştigătorului, dacă în- 

să nu le-a andosat nu există plată volun- 

tară şi efectivă. (Dalloz, Rip Suppl., 

Jeu-pari, No. 49; Laurent, VII, No. 

214; Huc, XI, No, 310; Baudry et Wabhl, 
No. 101; Guillouard, No. 84). , 

14, Dacă terțul subseritor al biletelor 

nu le plăteşte la scadență, câştigătorul nu 

are nicio acţiune contra pierzătorului an- 

dosor. (Dalloz, Rep. Jeu-pari, No, 42; 

Suppl., Jeu-pari, No. 49; Baudry et Wahl 

No. 109). N 
15. De asemenea, în acest caz câştigă- 

1orul nu va avea acţiune nici contra sub- 

scriitorilor sau andosorilor anteriori. (Bau- 
dry et Wahl, No. 109)., , 

16, Cesiunea de creanță făcută de pier- 
zător constitue o plată efectivă dacă a 

fost notificată debitorului cedat şi este 
întovărăşită de titluri şi este urmată de 
plată căire cesionar. (Poni, [, No. 655; 
Dalloz, Rep., Suppl., Jeu-pari, No. 4; 
Laurent, XXVII, No. 214; Huc, XI, No. 
510; Baudry et Wahi, No. 106, 107; Gu- 
iNlouard, No. 84; Comp.: Alexandresco, X, 
p. 91). 

17, Dacă debitorul cedat este insolva- 
bil, câştigătorul nu re niciun recurs con- 
tra pierzătorului cedent. (Pont, Î, No. 655; 
Huc, XI, No. 310; Baudry et Wahl, No. 
108; Guillouard, No. 85). 

18, Novaţiunea prin schimbare de o- 
biect dă loc la acţiunea în repetiţiune, 
deoarece datoria de joc nu poate îi no- 
vată, având o cauză oprită de lege. (Lro- 
plong. No. 61, 196; Demante et Colmei de 

Santerre, VIII, No. 178 bis, 1; Pont, I, No. 
645; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, text 
şi nota 9, pag. 575; Laurent, XĂVII, No. 
217; Huc, XI, No. 309; Baudry et Wabl, 
No, 102; Guillouard, No. 67; Alexandresco, 
X, p. 91). 

19, Novaţiunea prin schimbare de cre- 
ditor dă dreptul pierzătorului să ceară a- 
nularea ei dacă noul creditor a avut cu- 
noştinţă de cauza datoriei. (Baudry et 
Wahl, No. 105). 
„20, Novaţiunea prin schimbare de de- 

bitor prin ajutorul delegaţiei nu dă drep- 
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Art, 1638 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1966 ce. civ. 
fr. (1637 c. civ, rom), se face excepţie 
dela art. precedent pentru datoriile izvo- 
rîte din jocurile care contribuese la exer- 
cițiul corpului, deoarece se consideră ca 
nişte exerciţii folositoare. (Alexandresco, 
X. p. 85, 87; Comp.: Baudry et Wabhl, No. 
40, 41; Guillouard, No. 54), , 

2, Acest articol nu face excepţie decât 
în privința jocurilor care contribuesc la 
exerciţiul corpului precum: armele sau 
scrima, cursele cu piciorul, cu caii, cu 
trăsura, cu automobilul, cu luntrea, cu 
bicicleta, etc., tragerea la ţintă, înnotarea, 
gimnastica, luptele şi altele asemenea. (A- 
lexandresco, X, p. 84). 

3. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran care jocuri coniribuesc la exerei- 
țiul corporal şi care datorie rezultă din- 
ir'un foc sau o prinsoare nepermisă.. (A- 
lexandresco, X, p. 85). 

4, Prinsorile făcute de înşişi jucătorii 
„sunt valabile când se referă la jocurile 
permise, (Alexandresco, X, p. 87). 

5. Prinsorile făcute de terţii nejucători 
nu dau loc la acţiune în justiţie, chiar 
dacă sar referi la jocurile cari contri- 
buesc la exercițiul corpului, deoarece pen. 
tru ei sunt subordonate întâmplării. (Bau- 

Art. 16838. — Pierzătorul nu 
a plătit de bună voie, afară numa 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Codul civil 

dry et Wahl, No. 40, 41; Guillouară, No. 
54). 

6. Prinsorile făcute de terţi pe câmpul 
de curse de cai sau în altă parte, nu dau 
loc la acţiune în justiţie, deoarece pentru 
ei sunt subordonate întâmplării şi sunt 
valide numai prinsorile proprietarului cai- 
lor şi ale acelor cari îi călăresc, (Mourlon, 
III, No. 1077 quater; Pont, I, No. 615; Bau- 
dry et Wabhl, No. 45; Guillouard, No. 55; 
Alexandresco, X, p. 87). _ 

7. În cazurile când la jocurile care. în- 
lesnesc desvoltarea corpului suma pusă la 
joc sau la prinsoare este exagerată, tri- 
bunalele au facultate să respingă acțiunea 
câştigătorului, nu însă a reduce cererea 
sa. (Lroplong, No. 51; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 179 bis; Pont, 1, 
No. 619; Laurent, XXVII, No. 199; Baudry 
et Wahl, No. 64, 67; Guillouard, No. 53; 
Alexandresco, X, p. 89). - 

8. Tribunalele pentru a aprecia dacă 
suma angajată este exagerată, vor lua în 
consideraţie averea şi condiţia socială a 
părților şi natura jocului. (Baudry et 
Wahl, No. 64, 67; Guillouard, No. 53; A- 
lexandresco, X, p. 89). 

9. De asemenea, vor lua în consideraţie 
obiceiurile jucătorilor. (Pont, 1, No. 619; 
Baudry et Wahl, No. 64, 67; Comp.: A- 
lexandresco, X, p. 89; Contra: Guillouard, 
No. 53). 

poate în niciun caz repeti ceea ce 
i în cazul când câștigătorul a în- trebuințat dol, înşelăciune sau amăgire. (Civ. 953, 960 urm., 1092; C. P. 332, 333, 334: Civ. Fr. 1967). 

Text. fr. Art. 1987. 
qu'il a volontairement pay, ă moins 
dol, supercherie ou eseroquerie. 

- 

— Dans aucun cas, le perdant ne peut xrâpeter ce 
qu'il n'y ait eu, de la part du gaenant, 

Bibliografie (continuare). 
IONESCU CONSPANY, 

IV, 35; 
» « Conbențiunile aleatorii în legislaţia civilă românească“, Pand. Rom. 1926 > 

NEGREANU I., Notă sub Tiib, lifov S$. 1 com. 29 Oct, 1925, Pand. Rom, 1926, II, 49; ȘERBESCU S., Notă sub Trib. Ilfov S. 1 com. 29 Oct 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acţiune în repetiţiune 1 Imobil 9, 
urm, Incapacitate 6. Amanet 24, Inşelăciune 3, 5, Anulare 1, 3, 4, 19, 24, 27, Tăsolvabilitate 17, Bună voie 1, 2,5, oc 4 urm. Capacitate 6, Moştenitor 2, Cesiune 16, 17, 20, Notificare 16 Compensaţie 35, . : Compromis 27. Novaţiune 18, 19, 20, 

Cont curent 23, Nulitate 1, 3, 4, 19, 24, 27, Cunoştinţă 1, 2, 19, Obligaţiuni 10—15, 
Dare în plată 8,9, Perzător 1 urm. Delegaţie 20, 21, 22, | Plată 1-—10, 12—44, 16, 

ol 3, 5, |  Repetiţiune 1 urm, Efecte de comerț 10-—15, i  Revendicare 24, Evicţiune 9, | Terţ 7, 11, 13—15, 21, 32, Garanţie 9, 28, ! Transacţie 26, Gir 4. | Violență 4, 

- 1925, Pand. Rom. 1926, LI, 49. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art, 1967 c. civ. 
în. (1638 c. civ. rom.), pierzătorul nu are acțiune în repetițiune pentru aceea ce a plătit de bună voie. Pentru ca plata să 
fie considerată ca făcută de bună voie, trebueşte să fi fost făcută în cunoştinţa nulităţii obligaţiei. (Demanţe et Colmet de Santerre, VIII, No. 180 bis, I; Pont, ], No. 660; Baudry et Wabhl, No. 94, 95; Gu- illouard, No. si: Alexandresco, X, p. 89, text şi nota 4; Contra: Huc, XI, No. 355). 

2, Astel poate fi considerată ca făcută e bună voie plata făcută de un moşte- nitor a datoriei autorului său necunoscând 
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Codul civil 

cauza de joc a datoriei. (Pont, IL, No. 660; 
Alexandresco, X, p. 89). 

3. Plata unei datorii de joc făcută în 
urma  dolului  câştigătorului este nulă. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 586, p. 578; 
Baudry et Wahl,. No. 94; Huc, XI, No. 
334; Guillouard, No. Zz, 81; Alexandresco, 
X, p. 89). 

4. De asemenea, este! nulă plata făcută 
sub imperiul violenţei. (Huc, XI, No. 534; 
Bausiy et Wabl, No. 94; Guillouard, No. 

5. Dacă pierderea la joc sa făcut în 
urma înşelăciunii câştigătorului, pierzăto- 
rul are acţiune în repetiţiune, chiar dacă 
a făcut plata de bună voie. (Iroplong, No. 
197; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 386, p. 
578; Laurent, XXVII, No. 209; Huc, XI, 
No. 354; Baudry et Wahl, No. 94; Gu- 
illouard, No. 78). 

6. Dacă pierzătorul care a plătit nu avea 
capacitatea să facă plata, are dreptul de 
repetijiune, deoarece nu putea să facă 
o plată de bună voie. (Iroplong, No. 199; 
Demante et Colmet, de Santerre, VIII, No. 
180 bis, III; Pont, ÎI, No. 660; Aubay et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 586, p. 578; Laurent, 
XĂVII, No. 210; Huc, XI, No. 335; Baudry 
et Wabl, No. 96; Guillouard, No. 78; A- 
lexandresco, X, p. 89, nota 4). 

7. Se consideră ca o plată efectivă, de- 
punerea sumei pierdută la joc în mâinile 
unui terj şi câştigătorul, în acest caz, 
are dreptul a acţiona pe terţ pentru a-i 
plăti suma depusă. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 180 bis, IV; Pont, ], 
No. 657, 658; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 596, text şi nota 20, p. 578; Huc, XI, 
No. 307; Baudry et Wabl, No. 114; Gu- 
illouard, No. 89; Contra: Troplongs, No. 
200, 202; Laurent, XXVII, No. 213). 

$. Darea unui lucru în plata anei da- 
torii de joc constitue o plată efectivă care 
nu mai poate fi repetită. (Troplong, No. 
195 urm.; Pont, [, No. 654; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, LV, $ 586, text şi nota 18, p. 577; 
Dalloz, Rep., Jeu-pari, No. 45 urm.: Suppl., 
Jeu-pari, No. 33; Laurent, XXVII, No. 244; 
Iuc, XI, No. 335; Baudry et Wabl, No. 
100; Guillouard, No. 83) 

9. Dacă sa dat în plată un imobil de 
care câştigătorul a fost erins, el nu are 
acţiune în garanție contra pierzătorului. 
(Pont, I, No. 654; Dalloz, R€p., Jeu-pari, 
No. 48; Suppl., Jeu-pari, No. 38; Huc, XI, 
No. 535; Guillouard, No. 85). . 

10, Remiterea de efecte de comerţ sau 
de obligaţiuni civile subscrise de pierză- 
tor, nu se consideră ca o plată efectivă, 
care să nu-i dea dreptul la acţiunea în 
repetițiune. (Duranton, XVIII, No. 107; 
Toullier, VI, No. 382; Troplong, No. 61, 
196; Pont, Î, No. 659; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 386, text şi nota 19, p. 577; Dal- 
loz, Rep. Jeu-pari, No. 36; Suppl., Jeu- 
pari, No. 41 urm; Laurent, XXVII, No, 
204, 215; Huc, XI, No. 541; Baudry et 
Wabhl, No. 118; Guillouard, No. 45, 69, 86; 
Comp.: Alexandresco, X, p. 78). 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art. 1638 

11. Dacă însă biletele subscrise au fost 
puse de câştigător în circulaţie, pierză- 
torul nu poate opune terţilor părtaşi de 
bună credință excepţiunea de joc. (Dal- 
loz, Rep. Suppl., Jeu-pari, No. 46; Huc, 
XI, No. 311; Baudry et Wabl, No. 122; Gu- 
illouard, No. 72). - 

12. În acest caz, dacă pierzătorul plă- 
teşte biletul subscris, el va avea acţiune 
pentru a i se rambursa ceea ce a plătit, 
contra câştigătorului. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Jeu-pari, No. 46; Pont, I, No. 642; Huc, 
XI, No. 511; Baudry et Wabl, No. 123; 
Guillouard, No. 72). 

13. În cazul când pierzătorul dă câ- 
stigătorului în plata unei datorii de joc 
bilete subsemnate de un terţ, va îi plată 
efectivă dacă biletele sunt la purtător, 
dacă ele sunt la ordin va îi plată e- 
feciivă numai când pierzătorul le-a an- 
dosat în profitul câştigătorului, dacă în- 
să nu le-a andosat nu există plată volun- 
tară şi efectivă. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Jeu-pari, No. 49; Laurent; VII, No. 
214; Huc, XI, No. 310; Baudry et Wabhl, 
No. 101; Guillouard, No. 84). 

14, Dacă terțul subseritor al biletelor 
nu le plăteşte la scadenţă, câştigătorul nu 
are nicio acţiune contra pierzătorului an- 
dosor. (Dalloz, R&p., Jeu-pari, No. 42; 
Suppl., Jeu-pari, No. 49; Baudry et Wahl 
No. 109). 

15. De asemenea, în acest caz câştigă- 
torul nu va avea acţiune nici contra sub- 
scriitorilor sau andosorilor anteriori. (Bau- 
dry et Wahl, No. 109)., 

16, Cesiunea de creanţă făcută de pier- 
zător constitue o plată efectivă dacă a 
fost notificată debitorului cedat şi este 
întovărăşită de titluri şi este urmată de 
plată către cesionar. (Pont, I, No. 655; 
Dalloz, Râp., Suppl.,  Jeu-pari, No. 40; 
Laurent, XXVII, No. 214; Huc, XI, No. 
310; Baudry et Wahl, No. 106, 107; Gu- 
illonară, No. 84; Comp.: Alexandresco, X, 
p. 91). 

17, Dacă debitorul cedat este insolva- 
bil, câştigătorul nu re niciun recurs con- 
tra pierzătorului cedent. (Pont, I, No. 655; 
Huc, XI, No. 310; Baudry et Wahl, No. 
108; Guillouard, No. 85), 

18. Novaţiunea prin schimbare de o- 
biect dă loc la acţiunea în repetiţiune, 
deoarece datoria de joc nu poate fi no- 
vată, având o cauză oprită de lege. (Iro- 
plong. No, 61, 196; Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 178 bis, 1; Pont, I, No. 
645; Aubry et Rau, ed. 4-a, LV, $ 386, text 
şi .nota 9, pag. 575; Laurent, XXVII, No. 
217; Huc, XI, No. 309; Baudry et Wabhl, 
No. 102; Guillouard, No. 67; Alexandresco, 
X, p. 91). 

19, Novaţiunea prin schimbare de cre- 
ditor dă dreptul pierzătorului să ceară a- 
nularea ei dacă noul creditor a avut cu- 
noştință de cauza datoriei. (Baudry et 
Wabl, No. 105). 
„20. Novaţiunea prin schimbare de de- 

bitor prin ajutorul delegaţiei nu dă drep- 
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tul la repetiţie în aceleași condiţii ca şi ce- 
siunea de creanță. (Baudry et Wahl, No. 
103). 

gație din partea pierzătorului, obligaţia sa 
este valabilă şi trebue s'o execute. (Baudry 
et Wahl, No. 104). 
"23, În acest caz dacă terţul plăteşte 
câştigătorului, el nu are acţiune conira 
pierzătorului. (Baudry et -Wahl, No. 104; 
Guillouard, No. 40). , 

23. Datoriile de joc nu pot fi trecute 
întrun cont curent, (Dailoz, Rep., Suppl., 
Jeu-pari, No, 59; Huc, XI, No. 309; Bau- 
dry et Wabl, No. 110; Contra: Guillouard, 
No. 67). - 

24. Amanetul dat de pierzător pentru 
garantarea unei datorii din joc nu e va- - 
labil şi el poate revendica lucrul dat în 
amanet, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
586, text şi nota 21, p. 578; Laurent, 
XĂVII, No. 219; Huc, XI, No. 509; Bau- 
dry et Wahl, No. 142; Guillouara, No. 90; 
Alexandresco, X, p. 91). 

25. Nu se poate opune în compensație 
o creanţă rezultată din joc. (Pont, I, No. 
045; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 586, text 
şi nota 8, p. 575: Dalloz, Rep, Jeu-pari, No: 
26; Suppl, Jeu-pari. No. 50; Huc, XI, 
No. 308; Baudry et Wahl, No. 124; Gu- 
illouară, Ne. 66; Alexandresco, X, p. 90, 
9. 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII 

. | „4-a. 1V, 8 586, pag. 575; 
21. Dacă un terţ se obligă fără dele- 

Codul civil 

26. Nu se poate face trasacţie asupra 
unei datorii de joc. (Aubry et Rau, ed. 

Dalloz, Rp, 
Suppl., Jeu-pari, No. 50; Huc, XI, No, 
309; Baudry et Wabl, No. 1353; Guillouard, 
No. 66; Alexandresco, X, p. 91). 

27. Compromisul privitor la o dato- 
rie de joc este nul. (Baudry et Wahl, No. 
134; Alexandresco, X, p. 91). 
„28. O creanţă rezultată din joc nu 
poate fi garantată. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 180; Pont, Î, Ne, 
645; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 297, text 
şi nota 20, pag. 9; Dalloz, Re&p., Caution- 
nement, No. 6i: Suppl., Jeu-pari, No. 30; 
Laurent, XXVII, No. 218; Huc, XI, No. 
509; Baudry et Wabhl, No. 159; Guillouard, 
No. 68; Alexandresco, X, pag. 91). 

Jurisprudenţă, 
- (Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Sumele depuse anticipativ în mâinile 
unuia din jucători neputând fi conside- 
rate ca o plată, nu pot fi considerate de- 
cât ca o garanţie pentru acoperirea dife- 
reriţei de curs şi deci nu se pot opune ce- 
rerii de restituțiune a acestor sume dis- 
pozițiunile art. 1658 ce. ce. (Trib. Ilfov, s. 
1, com, 29 Octomvrie 1925.. Pand. Rom. 
1926, II, 49, Dreptul 42/19%5). . . 

CAPITOLUL III. 

Despre contractul de rendită pe viaţă. 

Secţiunea |. — Despre natura contractului de rendită pe viaţă. - 

„_. Art. 1689. — Rendita pe viaţă se poate. înființa cu titlul o- 
neros 1). (Civ. 474, 523, 527, 550, 844, 845, 945, 947, 1646 urm, 
1785, 
Fr. 1968). 

1907; L. Timbr. 20 $ 35, 21 $ 31,42 $6, 61—f:; Civ. 

Tezi. fr. Art. 1968. — Le rente viagăre peut âtre constitue ă titre on6- - Teux, moyennant une somme d'argent, 
ou pour un immeuble. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Asigurare pe viață 10, 
Bani 1. 
Capital 2, - 
Contract aleatoriu 5, 10, 11, 
Contract consensual 12. 
Definiţie 1, 
Deosebire 9, 10. 

Lucruri funigibile 1. 
Lucruri incorporale 7. 
Lucruri mobile 6, 
Obligaţie de a face 9, 
Oneros 10, 11. 
Prescripţie 8, 
Prestaţie periodică 1, 2, 

Drept 7. , 8 
Fructe 7, Rentă 1 urm. 
Gratuit 10, Rentă perpetuă 3, 4, 3. 
Imobil 3, 
Inadvertenţă 4. 
Instrăinare 3. 

Rentă viageră 3, 5, 9—42. 
Rentă vremelnică 5. 
Titlu gratuit 10. 

Instrăinare cu sarcina de Titlu oneros 10, 11, 
intreţinere 9. - Venituri periodice 1, 2, Intreţinere 9, - i 5,8 
i 

ou pour une chose mobilitre apprâeiable, 

Doctrină, 

1. Henta este dreptul la o prestație pe- 
riodică consistând în ban sau în alte lu- 
cruri fungibile. (Alexandresco, X, p. 94, 9). 

2, Contractul de rentă constă din în- 
străinarea definitivă a unui capital sau 
chiar a unui imobil, spre a încasa venituri 
periodice. (Alexandresco, X, p. 96, 102). 

3, Rentele sunt perpetue sau viagere, 
(Alexandresco, X, p. 94). 

4. Cu toate că în codul civil român 
există mai multe texte care vorbese des- 
pre renta perpetuă, aceasta s'a făcut din 

1) Art, francez corespunzător 1968, continuă; „moyennant une somme d'argent, ou pour une chose miobiliere appreciable, oii pour un immeuble“. 
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Codul civil 

inadvertența legiuitorului român care a 
copiat textele din dreptul francez unde 
această rentă este reglementată, însă în 
dreptul român nu există rente perpetue 
în folosul  particularilor.  (Alexandresco, 
X, p. 94 urm,; Nacu, III, p. 480). 

5, Dacă veniturile urmează a fi plătite 
în tot timpul vieţii unei persoane, renta 
este viageră şi constitue un contract alea- 
tor, dacă însă veniturile pot fi cerute în 
perpetuu, renta este perpetuă, iar dacă ve- 
niturile pot fi cerute numai pentru un 
limp determinat, renta este  vremelnică. 

(Alexandresco, X, p. 96). 
6, Renta este un lucru mobil. (Alexan- 

dresco, X, p. 94). 
7. Renta este un drept, adică un lucru 

incorporal ale cărei venituri sunt conside- 
rate ca fructe. (Alexandresco, X,.p. 95). 

8. Veniturile rentei se prescriu prin tre- 
cere de cinci ani iar dreptul însăşi al 
rentei se prescrie prin trecere de trei 
zeci ani cu începere dela data constituirei 
ei. (Alexandresco, X, p. 94). 

9. Renta viageră nu trebueşte să se con- 
funde cu înstrăinarea cu clauză de între- 
ținere care e o obligaţie de a face. (Tro- 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art. 1640—]641 

plong, Contrats alatoires, No, 250; Lau- 
sent, XXVII, No. 262 urm.; Baudry et 
Wabhl, Contrats alatoires, No. 552 urm; 
Planiol, II, No. 2135 urm.; Alexandresco, 
X, p. 9%). 

10, Renta viageră nu trebueşte confun- 
dată cu asigurarea pe vieață, care deşi un 
contract aleator însă poate să se constitue 
totdeauna cu titlu oneros, pe când renta 
viageră poate fi constituită şi cu titlu gra- 
tuit. (Baudry et Wahl, No. 175; Alexan- 
dresco, X, pag. 9%). 

11. Renta viageră constituită cu titlu 
oneros este un contract. al6ator deoarece 
dacă persoana pentru care a fost consti- 
tuită renta trăieşte mult, crediorul ei va 
va fi în câștig şi debitorul ei în pagubă, 
dacă însă acea persoană trăieşte puţin, se 
întâmplă tocmai contrariul. (Alexandresco, 
X, p. 100, 101, 103). n 

12. Contractul de rentă viageră este un 
contract consensual şi proprietatea  lu- 
crului este transferată debitorului rentei 
prin simplul efect al  consimţimântului, 
fără să fie nevoie de tradiţie şi din acest 
moment renta este datorită. (Alexandresco, 
X, p. 102). 

Art. 1640. — Ea se poate constitui şi cu titlu gratuit, prin do- 
națiune între vii sau prin testament. 

Trebue însă atunci să fie revestită de formele cerute de 
legi pentru asemenea acte. (Civ. 800 urm., 813 urm., 844, 845, 
856 urm., 900, 1641 urm., 1650; L. Timbr. 61—m, n; Civ. Fr. 1969). 

Teat. fr. Art. 1969. — Elle peut tre aussi constitute ă titre purement 
gratuit, par donation entre-vifs ou par testament. Elle doit tre alors revâtue 
des formes requises par la, loi. 

Doctrină, 

1. Când renta este constituită cu titlu 
gratuit ea nu mai este un contract alea- 
toriu, ci este o liberalitate, deoarece debi- 
torul ei nu este expus a (i în pierdere şi 

nici nu are şansă a fi în câștig. (Alexan- 
dresco, X, p. 101). 

2. Renta constituită cu titlu gratuit fiind 
o liberalitate, trebueşte făcută în formă 
şi să îndeplinească condiţiunile de fond 
ale liberalităţilor, donaţiune sau testament. 
(Alexandresco, X, pag. 101). 

Art. 1641. — Rendita pe viaţă, înființată prin donaţiune sau 
testament, este supusă la reducțiune, dacă întrece porţiunea dis- 
ponibilă; este nulă dacă se face în favoarea unei persoane ne- 
capabile dea primi. (Civ. 751 urm., 808 urm., 812, 841 urm., 844, 
847 urm,, 934, 939 urm., 1642; Civ. Fr. 1970). - 

Tezt. fr. Art. 1970, — Dans le cas de laxtiele preeâdent, la rente via- 
gere est reduetible, si elle excăde ce dont il est permis de disposer: elle est 
nulle si elle est au profit d'une personne incapable de receroir. 

Doctrină. şi nu poate fi făcută în folosul persoane- 
, N lor incapabile a primi prin donațiune sau 

1. Renta pe vieaţă înfiinţată prin dona- testament. (Alexandresco, X, p. 101). 
țiune sau testament este supusă la reduc- 2, Renta viageră constituită prin dona- 
țiune, când întrece porţiunea disponibilă  ţiune este revocabilă pentru survenire de 
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Art, 1642-1644 

copii. (Baudry et Wahl, Conirats ala- 
toires, No. 340; Alexandresco; X, p. 101, 
nota 2). , 

3, Potrivit dispoziţiilor art. 917 c. civ. 
fr. (84 c. civ rom.) când moştenitorii re- 
zervâtari ar pretinde că renta viageră în- 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Codul civil 

„trece -cotitatea disponibilă, deoarece va- 
loarea ei nu poate fi stabilită cu ușurință, 
ei au facultatea de a executa dispoziţia 
sau a abandona proprietatea părţii dispo- 
nibile. (Alexandresco, X, p. 102). 

Art. 1642. — Rendita pe viață se poate înființa în favoarea 
persoanei ce a plătit preţul, sau a altei a treia ce nare niciun 
drept la rendită 1). 

In cazul din urmă, deși întrunește însuşirile unei liberalități, 
totuşi nu este supusă formelor stabilite pentru donaţiune; însă 
este în totul supusă dispozițiunilor articolului precedent. (Civ. 751 
urm., 1640, 1641, 1650; Civ. Fr. 1971, 1973). 

Tezi. fr. Art. 1971. — La rente viagtre peut &tre constitute, soit sur la 
tâte de celui qui en fournit le prix, soit sur la tâte d'un tiers, qui n'a aucun 
droit d'en jour. 

Tezt. fr. Ari. 1973. — Elle peut &tre constitute au profit d'un tiers, 
quoique le prix en soit fourni par une autre personne. 

Dans ce dernizr cas, quoiquelle ait les carcatâres d'une liberalit€, elle 
n'est point assujettie aux formes requises pour les donations; sauf les cas de 
r6duetion et de nullit Enoncâs dans larticle 1970. 

Doctrină, 

1. Renia viageră poate fi înfiinţată nu 
numai în favoarea persoanei ce a plătit 
preţul, ci şi în favoarea unui terț. (Buf- 
noir, Propriât€ et Contract, p. 572; Alexan- 
dresco, X, p. 102, 103). 
2, Din dispoziţiile art. 1642 ce. civ, rom., 

rezultă că în dreptul nostru, stipulaţiile 
pentru alţii sunt valabile cu toate că le- 
giuitorul român a eliminat art. 1119-1122 
c. civ. îr. care prevăd această materie. 
(Alexandresco, X, p. 102, 103). 

3, Renita poate fi stabilită asupra ca- 
pului creditorului, asupra capului unui 
terţ şi chiar asupra capului însăşi debito- 
rului. (Alexandresco, ăi p. 103). “ 

4, Renta viageră se va plăti cât timp 
trăieşte persoana asupra capului căreia a 
fost constituită. Astfel, dacă renta viageră 
a fost constituită asupra capului unui 
terț, ea se va stinge numai prin moartea 
acestui terţ, aşa încât dacă creditorul ar 
muri înainte de terţ, moștenitorii săi vor 
continua a primi renta până la decesul 
terțului. - (Pont, I, No. 688; Guillouard, No 
143; Alexandresco, X, p. 103). 

5, Dacă renta viageră a fost constituită 
asupra capetelor mai multor persoane, 
moartea uneia din ele nu aduce stingerea 
parţială a rentei. afară de clauză contrară. 
(Mourlon, III, No. 1054; Baudry et Wabl, 
No, 208; Alexandresco, X, p. 104). 

Art. 1643. — Ea se poate înființa în favoarea unei sau mai 
“multor persoane. (Civ. Fr. 1972). 

Tezi. fr. Art. 1972. — Elle peut &tre constitute sur une ou plusieurs tâtes. 

Doctrină, 

1. Dacă renta viageră a fost constituită 
asupra capetelor mai multor creditori, ea 
se va stinge numai la decesul ultimului 
creditor, ea nuputându-se stinge. parţial la 

moartea unuia din ei. (Troplong, Contrats 
al6atoires, No. 245 urm.; Pont, Î, No. 6%; 
Aubry et Rau, IV, $ 390, p. 589; Alexan- 
dresco, X, p. 104%; Contra: Duranton, 
XVIII, No. 154; Laurent, XXVII, No. 275). 

| „Art. 1644, — Este fără lucrare orice contract de rendită pe 
viaţă înființat în favoarea unei persoane, care era deja moartă 
in momentul facerii contractului. (Civ. 962, 966; Civ. Fr. 1974). 

  

1) Art. francez corespunzător 1971, se exprimă astfel în partea finală: „gui n'a aucun droit d'en jouir, în loc de: „ce n'are niciun drept la rendită“, 
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DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Art, 1645 
+ 

Text. fr. Art. 1974. — Tout contrat de rente viagăre er6âe sur la tâte 
d'une personne qui &tait morte au jour.du contrat, ne produit aucun effet. 

Doctrină. 

]. Art. 1974 c. civ. fr, (1644 c. civ. rom.) 
constitue aplicarea principiului care vo- 
eşte ca persoana asupra capului căreia se 
constitue renta să fie determinată. (A- 
lexandresco, X, p. 105). 

2, Dacă renta viageră a fost constituită 
asupra capului unei presoane care în mo- 
mentul constituirii era moartă, contractul 
de rentă nu a putut avea existenţă, căci 
era fără cauză, (Alexandresco, X, p. 105). 

3. Contractul de rentă este nul chiar 
dacă părţile contractante nu au avut cu- 
noştinţă de decesul persoanei asupra capu- 
lui căreia s'a constituit renta. (Baudry et' 

Wahl, No. 212, 215; Alexandresco, X, p. 
105), 

4. Contractul de rentă esie nul dacă 
” renta a fost constituită asupra capului mai 
multor persoane din care una era moartă 
în momentul încheierii contractului. (Lau- 
rent, XXVII, No. 277; Huc, XI, No. 546, 
347; Baudry et Wahl, No. 252 urm.; Gu- 
illouard, No, 159; Alexandresco, X, p. 106, 
107; Contra: Duranton, XVIII, No. 150; 
Troplong, No, 275; Pont, I, No. 721; Mass6 
et Verge sur Zachariae, V, $ 747, mota 10, 
pag. 27; Aubry et Rau, ed. 4, IV, $ 584, 
text şi nota 12, p. 584; Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 189 bis). 

Art. 1645. — Contractul de rendită pe viaţă, în favoarea unei 
persoane afectate de o boală de care a murit în interval de 20 
zile dela data contractului, este nul. (Civ. 1644; Civ. Fr. 1975). 

Text. fr. Art. 1975. — Il en est de mme du contrat par lequel la rente 
a &t6 crete sur la tâte d'une personne atteinte de la maladie dont elle est decedte 
dans les vingt jours de la date du contrat. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Moştenitori 11. 
Nebunie 5, 
Necunoştinţă 1. 
Nulitate 1 urm. 
Pluralitate de beneficiari 9. - 
Prezumpţiuni îi 
Probă 7, 11. 

Act sub semnătură pri- 
vată 11. 

Anulare î urm. 
Boală 1 urm. 
Boală fizică 5. 
Boală mintală 5. 
Creditor 8, 11. 
Dată certă 11, Raţiune 1. 
Dovadă 7, 11. Rentă viageră 1 urm. 
Femeie gravidă 3. Termen 6 - 
Gratuit 10. Terţ 8. 
Marturi 41, Titlu gratuit 10. 
Moarte 1_urm. Vârstă 2, 

Doctrină, 

1. Cauza nulităţii rentei, în cazul pre- 
văzut de ari. 1975 c, civ. în. (1645 ce. civ. 
vom.) este necunoștința stării de sănătate 
a persoanei asupra careia a fost consti- 
tuită renta. (Alexandresco, X, p. 105). 

2. Dacă nu e existat boală, vârsta ori- 
cât de înaintată a persoanei asupra căreia 

- a fost constituită renta, urmată de moarte- 
în termen de 20 zile dela data contractu- 
lui, nu aduce nulitatea rentei. (Alexan- 
dresco, X, p. 106, nota (1). 

3. Renta nu este anulată dacă a fost 
constituită asupra capului unei femei gra- 
vide în momentul constituirii, chiar dacă, 
ar fi murit în 20 zile dela data contrac- 
tului, afară dacă graviditatea, femeii era 
complicată de o boală care a determinat 
decesul. (Iroplong,  Contratis  al€atoires, 
No. 274; Pont, ], No. 7î4; Hue, XI, No. 
548; Baudry et Wahl, No. 219; Guillouard, 
No. 151; Alexandresco, X, p. 106, nota 1). 

4. Dispoziţiile art. 1975 ce. civ. fr. (1645 - 

ce. civ. rom) se aplică numai boalelor fi- 
zice iar nu şi celor mintale care conduc la 
sinucideri. (Laurent, XXVII, No. 281; Hue, 
XI, No. 348; Guiliouard, No. 152; Contra: 
Baudry et Wabhl, No. 220; Comp.: Alexan- 
dresco, X, p. 106, nota 1). 

5. Dispoziţiile art. 1975 e, civ. fr. (1645 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţia când 
moartea a provenit dintr'o operaţie. (Bau- 
dry et Wabl, No. 221; Alexandresco, X, 
p. 106). - 

6. În termenul de 20 zile nu se va socoti 
ziua încheierii contractului. (Troplong, No. 
276; Pont, I, No. 714; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 388, p. 586; Laurent, XXVII, No. 
282; Baudry et Wabl, No. 225; Guillouard, 
No. 162; Alexandresco, X, p. 106). 

7. Acel care. invoacă nulitatea rentei va 
trebui să dovedească îndeplinirea condi- 
țiilor de nulitate. (Laurent, XXVII, No. 
583; Huc, XI, No. 549; Baudry et Wahl, 
No. 225; Guillouard, No. 153; Alexan- 
dresco, X, p. 106). 

8. Dispoziţiile art. 1975 ce. civ. îr. (1645 
€. civ. rom.) își găsesc aplicaţia fie că 
renta a fost constituită asupra capului 
creditorului, fie că a fost constituită asu- 
pra capului unui terț. (Alexandresco, X, 
p. 106). 

9. Contractul de rentă este nul dacă 
renta a fost constituită asupra capului mâi 
multor persoane din care una a murit în 
termenul de 20 zile de boala de care era 
atinsă. (Laurent, XXVII, No. 277; Huc, XI, 
No. 346; Baudry.et Wahl, No. 252 urm; 
Guillouard, Noe 159; Alexandresco. X, p. 
106; 107; Contra: Duranton, XVIII, No. 
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150; 'Troplong, No. 275; Mass et Vergâ 
sur Zachafiae, V, & 747, nota 10, p. 27; 
Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
189 bis; Pont, I, No. 721; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 584, texi şi nota 12, p. 584). 

10. Dispoziţiile art. 1975 c. civ. fr. (1645 
c. civ. rom.) nu se aplică rentelor consti- 
tuite cu titlu gratuit. (Alexandresco, X, p. 
107). 

DESPRE CONTRACTELE ALEATORII Codul civi] 

11. Dacă renta a fost constituită prin- 
tr'un act sub semnătură privată, fără dată 
certă, data lui va face credință faţă de 

moştenitorii creditorului numai până la 
dovada contrară, care va putea fi făcută 
chiar prin marturi sau prezumpțiuni. (A- 
Jexandresco, X, p. 107, 108). 

Secţiunea Il. — Despre efectele contractului de rendită pe viaţă 
între părțile contractante. 

Art. 1646. — Acela în a cărui favoare sa înfiinţat, cu titlu 
oneros, o rendită pe viaţă, poate să ceară siărâmarea contrac- 
tului, dacă înființătorul ei nu dă asigurările stipulate pentru exe- 
cutare. (Civ. 1019 urm., 1025; Civ. Fr. 1977). 

Text. fr. Art. 1977. — Celui au profit duquel la rente viagâre a 6t6 con- 
stituse moyennant un prix, peut demander la, râsiliation du contrat, si le con- 
stituant ne lui donne pas les sâretes stipuldes pour son execution. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Capital 8 . |  Privilegiul vânzătorului 4. 
Fidejusiune 2. entă î urm. 
Gratuit 5, Restituire 8, 9, 10. 
Hotărire 7, Reziliere 2, 3, 7—10. 
Ipotecă 2. Siguranţă 1, 2, 3. 6. 
Justiţie 7. Titlu gratuit 5. 
Lucruri 8, Venituri 9,10. 
Micşorarea  siguranţelor Vindere-cumpărare 4. 

6. . 

Doctrină. 

1. Prima obligaţie a debitorului rentei 
este de a da siguranţele promise prin con- 
tract. (Alexandresco, X, p. 109). 

2. Când debitorul rentei nu dă sigu- 
ranţele ce a promis prin contract, cum 
ar îi o ipotecă, o fidejusiune sau siguran- 
țele legale, creditorul poate cere rezilierea 
contractului. (Alexandresco, X, p. 109). 

3. De asemenea, creditorul rentei poate 
cere rezilierea contractului când debitorui 
micşorează siguranțele date. (Troplong, 
Contrats al6atoires, No, 291; Pont, Com- 
mentaire-trait€ des petits contrats, I, No. 
737: Laurent, XXVII, No. 312; Baudry et 
Wahl, Contrais al€atoirs, No. 262; Gu- 

_ illouard, Du contrat altatoire, No. 197; 
Alexandresco, X, p. 109). 

4. Dacă renta provine din o vânzare, 
--ea va îi garantată piin privilegiul vânză- 

torului. (Baudry et Wahl, No. 258, 282; Gu- 
illouard, No. 135, 181; Alexandresco, X, p. 
109, nota 2). 

5. Dispoziţiile art. 1977 e. civ. fr. (1646 
€. civ. rom.) nu se aplică rentelor consti- 

tuite cu titlu gratuit. (Pont, IL. No. 748; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 590, p. 589; 
Baudry et Wahl, No. 275; Alexandresco, 
X, p. 109; Contra: Guillouard, No. 19%), 

6. Dacă micşorarea siguranțelor date 
nu este datorită faptului debitorului, nu 
are loc desfiinţarea. (Baudry et Wabl, No. 
266; Alexandresco, X, p. 109, nota 5). 

7. In cazul când debitorul rentei nu-și 
îndeplineşte obligaţiunile prevăzute de art. 
1977 c. civ. îr. (1646 c. civ. rom.) desfiin- 
tarea contractului nu are loc de drept, 
ci prin justiţie, debitorul putând să-şi exe- 
cute obligaţiile sale până la pronunţarea 
unei hotărîrii definitive. (Baudry et Wabl, 
No. 270; Alexandresco, X, p. 109). 

8. In caz de desființarea contractului, 
debitorul rentei trebue să restitue capita- 
lui sau lucrurile primite de el. (Alexan- 
dresco, X, p. 110) 

9. In acest caz, creditorul după o părere 
va, trebui să restitue veniturile ce le-a pri- 
mit până la desființare. (Laurent, XXVII, 
No. 316; Baudry et Wah], No. 571 urm; 
Planiol, II, No. 2152). " 

10. După altă părere. creditorul nu 
trebue să restitue veniturile primite de- 
oarece ele au fost plătite în schimbul fo- 
losinței capitalului. (Duranton, XVII, No. 
164; Troplong, No. 298 urm.; Demanie et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 19 bis; 
Pont, I, No. 746; Masse et Vergâ sur Za- 
chariae, V, $ 749, nota 6, p. 50; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 590, p. 590; Guillouard, 
No. 201; Alexandresco, X, pag. 110). 

Art. 1647. — Singura neplată a termenelor expirate a ren- 
ditei nu dă drept celui în a cărui favoare este înființată, să ceară 
intoarcerea capitalului, sau reintrarea în posesiune a fondului în- 
Străinat. El are numai dreptul de a îace să se sequestreze şi să 
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se vândă averea debitorului său, și a cere ca, neconsimţind de- 
bitorul, să se reguleze din produsul vinderii, o sumă suiicientă 
spre plata termenelor. (Civ. 829, 1020, 1021, 1365, 1367, 1646, 
1648, 1651 urm., 1719, 1824 urm.; Civ. Fr. 1978). 

Text. fr. Art. 1978. — Le seul dEfaut de paiement des arrârages de la 
rente n'autorise point celui en faveur de qui elle est . constitue, ă demander le 
remboursement du capital, ou ă rentrer dans le fonds par lui alien€: il n'a que 
le droit de saisir et de faire vendre les biens de son debiteur, et de faire ordonner 
ou consentir, sur le produit de la vente, Lemploi d'une somme suffisante pour le 
service des arrârages. 

Bibliografie (continuare). 

'GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. |, „Instrăinare cu sarcina de întreținere“, p. 55. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Concurs de creditori 4, 5. | Plată 1—4. 
“Contract comutativ 7. Privilegiu 4. 
“Contract unilaterai 10. Rentă viageră î urm. 
Deosibire 4. Revocare 9. 
Donaţiune 9. Reziliere 1, 3, 6. 7. 
Executare silită 3. Termen 2. 
Faliment 3. “Titlu gratuit 3, 8, 9. 
Gratuit 3, 8, 9, Titlu oneros 3. 
Ipotecă 4, Urmărire silită 3. 

neros 3. Venituri 1—4. 
Pact comisor expres 6. Vindere-cumpărare î. 

Doctrină. 

1. Contractul de rentă viageră este gu- 
vernat, în genere, de regulele dela vân- 
zare, cu deosebirea că desfiinţarea lui nu 
poate fi cerută pentru neplata veniturilor 
rentei. (Alexandresco, X, p. 102). 

2. O altă obligaţie a debitorului rentei 
este ca să plătească veniturile rentei, în 
modul cum s'a stipulat şi la termenele fixa- 
te. (Alexandresco, X, p. 110). 

3, Potrivit dispoziţiilor ari. 1978 c. civ. 
fr. (1647 c. civ. rom.) în cazul când debi- 
torul nu plăteşte veniturile rentei, fie că 
ea este constituită cu titlu oneros, fie că 
este constituită cu titlu gratuit, creditorul 
nu poate cere desființarea contractului, ci 
are dreptul numai a urmări şi vinde o 
parte suficientă din bunurile debitorului, 
pentru a-şi asigura plata veniturilor sale. 
(Baudry et Wahl, No. 309; Alexandresco, 
X, p. 111). 

4. In cazul când debitorul mai are şi 

alți creditori şi nu are avere. suficientă, 
creditorul rentei va veni în concurs cu a- 
ceşti creditori, afară dacă are un privile- 
giu sau ipotecă. (Baudry et Wahl, No. 304 
urm.; Alexandresco, X, p. 111, 112, nota 1). 

5. În caz de faliment al debitorului ren- 
iei, creditorul dacă nu are nicio garan- 
ție reală, va suferi concursul celorlalţi 
creditori. (Alexandresco, X, p. 112, nota 1). 

6. Dispoziţiile art. 1978 ce. civ. în. (1647 
e, civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţia când 
sa stipulat un pact comisor expres. (Huc, 
XI, No. 555; Baudry et Wabhl, No. 289 urm.; 
Plamiol, IL, No. 2151;  Alexandresco, X, - 
p. îît). Ă 

7. De asemenea, aceste dispoziţii nu-şi 
găsesc aplicaţia în cazul când contractul 
de rentă este comutativ, neavând un carac- 
ter aleator. : (Troplong, No. 315. Pont, |, 
No. 752; Laurent, XXVII, No. 519; Gu- 
illouard, No. 206; Alexandresco, X, p. îîi; 
Contra: Baudry et Wahl, No. 286). 

8. De asemenea când renta a fost con- 
stituită cu titlu gratuit. (Baudry et Wahl, 
No. 287; Alexandresco, X, p. î11). 

9. De asemenea, când renta este con- 
dițiunea unei donaţiuni, deoarece donațţiu- 
nea este revocabilă pentru  neexecutarea 
condiţiilor. (Baudry et Wahl, No. 288; A- 
lexandresco, X, p. 111). 

10. De asemenea, nu se aplică rentelor 
constituite prinir'un contract unilateral. 
(Baudry ei Wabhl, No. 288: bis; Alexan- 
dresco, X, p. îi1). 

Art. 1648. — Inființătorul renditei nu poate să se libereze de 
plata ei, oferind înapoierea capitalului și renunțând la repetițiunea 
anuităților plătite, oricât de lungă îie viața acelor în a căror 
favoare s'a înființat rendita, şi oricât de oneroasă îie prestaţiunea 
renditei. (Civ. 969, 1635, 1647, 1893; Civ. Fr. 1979). 

Text. fr. Art. 1979. — Le constituant ne peut se libârer du paiement de 
la xente, en offiant de rembourser le capital, et en renoncant ă la repttition des 
arrerages payâs; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la, personne 
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ou des personnes sur la tâte desquelles la rente a 6t6 constitute, quelle que soit - . 
a ai : . la durce de la vie de ces personnes, et quelque on6reux qw'ait pu devenir le service: 

de la rente, 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1979 ce. civ. 
în. (1648 e. civ. rom.) debitorul xentei nu, 
se poate libera de plata «ei, restituind ca- 
pitalul sau lucrurile primite şi chiar re- 
nunţând la repetiţiunea veniturilor ce le-a 
plătit, deoarece contractul de rentă are un 

“caracter aleator. (Alexandresco, X, p. iii, 
112). | 

2. In caz de faliment al debitorului ren- 
tei, creditorii săi nu pot cere stingerea ren- 
tei. (Troplong, No. 323; Pont, î, No. 768; 
Baudry et Wabhl, No. 336; Guillouard, No. 
215; Alexandreseo, X, p. 112, nota 1), 

Art. 1649. — Rendita pe viață se dobândeşte de proprietarul 
ei în proporțiunea zilelor ce a trăit. 

Dacă însă s'a stipulat ca termenii ei să se plătească anticipat, 
atunci se consideră de câștigat fiecare termen din ziua în care a 
venit plata lui. (Civ. 523, 525, 527, 1280; Civ. Fr. 1980). 

Zezi. fr. Art. 1980. — La rente viagăre n'est acquise au propritaire que 
dans la proportion du nombre de jours qu'il a vecu. 

Neanmoins, s'il a 6t6 convenu quelle serait pay€e d'avance, 
a di 6tre payâ, est acquis du jour oi le paiement a dâ en âtre fait. 

Doctrină. 

1; Veniturile rentei se dobândesc zi cu 
zi, deoarece sunt fructe civile. (Alexan- 
dresco, X, p. 112). 

2, Veniturile rentei se dobândesc de cre- 
ditor în proporţie cu numărul zilelor ce a 
trăit în timpul anului acela pe capul că- 
ruia a fosi constituită renta. (Alexandresco, 
X, p. 112). , 

3. Nu se socotesc în calculaţia venitu- 

Art. 1650. — Numai în cazul 

le terme qui 

rilor ziua închirierii contractului nici ziua 
morţii creditorului. (Pont, 1, No, 775; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 589, nota 1, p. 
587: Laurent, XXVII, No. 294: Baudry et 
Wabhl, No. 545; Guillouard, No. 182; A- 
lexandresco, X, p. 112, nota 2). 

4. Dacă însă renta era după contract 
plătibilă prin anticipație, plata făcută este 
definitiv dobândită de creditor, reprezen- 
tanţii lui nefiind obligaţi la restituire. 
(Alexandresco, X, p. 112). 

în care rendita pe viaţă s'a. înființat cu titlu gratuit, se poate stipula ca dânsa să nu fie su- pusă sequestrării. (Civ. 1640 urm., 1718; Pr. Civ. 408, 613 urm;; 
Civ. Fr. 1981). 

Tezt. fr. Art. 1981.—La rente viagăre ne peut tre sti que lorsqu'elle ă 6t6 constituce ă titre gratuit, 

Doctrină. 

1. Când renta a fost consţituită cu tit- 
lu gratuit, ea poate fi declarată neurmă- 
ribilă din partea creditorilor acelui care 
o primeşte. (Alexandresco, X, p. 112, 113). 

2, In acest caz chiar, renta poate fi ur- 
măriţă, pentru. o parte apreciată de tri. 
bunale, însă numai pentru datorii de ali- 

Art, 1651. — Pro 

pulte insaisissable, 

mente, de chirii şi alte creanţe privilegiate: 
asupra lucrurilor mobile, (Alexandresco,. 
Ă, p. 115). 

3, Dacă renta este constituită cu titlu 
oneros, ea nu poate fi declarată neurmări- 
bilă, deoarece cu acest mijloc un debitor: 
de rea credinţă sar sustrage dela execu- 
iarea, obligațiilor sale. (Alexandresco, X, 
p. 115). . 

prietarul renditei pe viaţă nu poate să ceară termenele expirate, decât justiticând existenţa sa ori existenţa persoanei în favoarea cărei s'a înființat. (Civ. 120, 1169, 1 Civ. Fr, 1983), | 907 urm.,;. 
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Tezi. fr. Art. 1988. — Le proprittaire d'une rente viagăre n'en peut de- 
mander les arrârages qwen justifiant de son existence, ou de celle de la, personne 
sur la tâte de laquelle elle a 6t6 constitue. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 1983 c. c. 
îr. (1651 c. civ. rom.) creditorul nu va pu- 
iea cere plata veniturilor rentei decât dacă 

Tec. Jr. Art. 2011. — Celui qui 
soumet envers le ertancier ă satisfaire | 

dovedeşte că persoana asupra capului că- 
reia a fost constituită renia, este în vieaţă. 
(Alexandresco, X, p. 112). , - 

2, Dovada se va face prin orice mij- 
loace de probă. (Alexandresco, X, p. 112). 

TITLUL XIV 

Despre fidejusiune (cauţiune). 

CAPITOLUL |. 
Despre natura şi întinderea fidejusiunii. 

Art. 1652. — Cel ce garantează o obligațiune, se leagă către 
creditor de a îndeplini însuşi obligațiunea, pe care debitorul nu 
o îndeplinește. (Civ. 943, 944, 946, 947, 1179, 1656, 1662 urm,, 
1666 urm.; C. com. 803, 855; Pr. civ. 392 urm.; Civ. Fr. 2011). 

satisfait pas lui-m&me. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Accesorii 9, 10, 12, 16. 
Agent 21. 
Amanet 20, 21. 
Apreciere suverană 36, 
Comercială obligaţie 23, 
Condiţiune 6. 
Consimţimânt 33, 
Contract civil 22, 23, 
Contract sinalagmatic 5. 
Contract uuilateral 4. 
Definiţie 1, 
Delegaţie 14. 
Deosebire 10, 12, 14,15, 

Donaţiune 25, 26, 27. 
Executare silită 17, 18, 34, 
Fidejusiune 1 urm, 
Fidejusiune  convenţio- 

nală 2. 
Fidejusiune expresă 33, 
Fidejusiune judiciară 2, 
Fidejusiune la fidejusi- 

une 3. 
Fidejusiune legală 2. 
Forţă majură 19. 
Funcţionar 21. 
Gratuit 24—28, 32. 

Insolvabilitate 17, 30, 32. 
Intârziere 18. 
Intenţie 36. 
Interpretare suverană 36, 
Ipotecă 20, 
Mandat expres 7. 
Mandat tacit 7. 
Obligaţie accesorie 9, 10, 

12, 16. 
Obligaţie comercială 23, 
Obligaţie de a face 8, 
Obligaţie personală 19, 20, 
Obligaţie printipală 9, 10, 

15, 23, 
Obligaţie pură şi simplă 

17. 

Obligaţie solidară 15, 16. 
Obligaţie viitoare 11, 
Oneros 31. 
Porte-fort 10. 
Preţ 28, 29, 30. 
Promisiune 34, 35. 
Reducţiune 27. 
Rezoluţiune 6. 
Solidaritate 15, 16, 
Urmărire silită 17, 18, 34. 
Viadere-cumpărare 12, 13 

Doctrină. 

1. Fidejusiunea este o obligaţie prin care 
una sau mai multe persoane garantează, 
în total sau în parte, executarea unei o- 
bligaţii luate sau ce trebue să se ia de 
una sau mai multe persoane şi consimţ a 
executa ele obligaţia, în cazul când acestea 
nu ar extcuta-o. (Dalloz, Râp., Enregistre- 
ment, No. 1372; Alexandresco, X, p. 116). 

2, Fidejusiunea este convenţională, le- 
gală şi judiciară. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement. No, 1; Alexandresco, X, p. 116). 

se rend caution dune obligation, se 
ă cette obligation, si le d6biteur n'y 

3, O persoană poate să se facă fideju- 
sorul unui fidejusor. (Dalioz, Râp., Cau- 
tionnement, No. 25). 

4, Fidejusiunea este un contract unilate- 
ral. (Demante, et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 239 bis, [I: Pont, Commentaire-trait€ 
des petits contrats, II, No. 20; Dalloz, Râp., 
Cautionnement, No. 26; Suppl., Caution- 
nement, No. 5; Laurent, XXVIII, No. 126; 
Huc, XII, No. 165; Baudry et Wabl, Du 
cauiionnement, No. 915: Guillouard, Trait€ 
du  cautionnemeni, No. 7; Planiol II, 
No. 2324; Alexandresco, X, p. 117). 

5, Dacă însă în contractul de fidejusiune 
creditorul garantat își ia vreo obligaţie 
faţă de fidejusor, contractul devine sina- 
lagmatic. (Dalloz, R€p.,  Contionnement, 
No. 5; Laurent, XXVIII, No. 127; Huc, XII, 
No. 165), 

6, Fidejusiunea poate fi contracţată sub 
condițiuni impuse creditorului care dacă 
nu le îndeplineşte, va aduce rezoluţiunea 
contractului de fidejusiune. (Dailoz, Rep. 
Cautionnement, No. 27) 

'7. Obligaţiile care există înire debitorul 
principal şi fidejusor, decurg din manda- 
tul tacit sau expres intervenit între dân- 
şii, iar nu din fidejusiune. (Dalloz, Rsp., 
Cautionmement, No. 26; Alexandresco, Se 
p. 118). 

8. Fidejusiunea naşte o obligaţie de a 
face. (Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 15), 
„9, Fidejusiunea este o obligaţie acceso- 

rie la o obligaţie principală careia îi asi- 
gură executarea, ea neputând avea o exis- 
tenţă independentă. (Demante et Colmet 

“de Santerre, VIII, No, 239 bis, V; Pont, II, 
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No. 8, 9; Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 
15; Suppl., Cautionnement, No. 5; Laurtnţ 
XAVIII, No. 117, 118; Baudry et Wahl, No. - 
914; Planiol, II, No. 2524; Alexandresco, 
X, p. 117). 

10. Fidejusiunea se deosebeşte, de con- 
ventiunea pria care o persoană îşi ia obliga- 
ţia de „porte fort“ pentru altul, deoarece, pe 
lângă alte distincţiuni prima este o obli- 
gaţie accesorie iar cea de a doua este o 
obligaţie principală sui generis, (Pont, Il, 
No. 12; Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 425, 
text şi nota 6, p. 674; Dalloz, Râp., Cau- 
tionnement, No. 18. Suppl., Cautionnement, 
No. 3; Laurent, XXVIII, No. 118; Huc, 
XII, No. 174; Baudry et Wabhl, No. 917; 
Guillouard, No. 30; Planiol, I], No. 2526). 

11, Fidejusiunea poate fi dată pentru a 
garanta o obligaţie viitoare. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 425, p. 674). 

12, Fidejusiunea fiind un contract ac- 
'cesoriu. -se deosebește de garanţia vânzăto- 
rului care există de drept. (Dalloz, Rp. 
Suppl., Contionnement, No. 11; Laurent, 
XX VIII, No. 156). 

13, Dacă însă un terţ va garanta o vân- 
zare, obligaţia sa este o fidejusiune a o- 
bligaţiei vânzătorului. (Dalloz, Râp., Suppl., 
Cautionnement, No. 11). 

14, Fidejusiunea se deosebeşte de dele- 
gaţie, deoarece în aceasta din urmă, dele- 
gatul este un debitor principal. (Dalloz, 
Rep.,. Cautionnement, No. 45). 

15, Fidejusiunea se deosebeşte de obli- 
gaâţia solidară prin care mai multe per- 
soane se obligă în principal a plăti ace- 
iaşi datorie. (Huc, I, No. 173; Baudry 
et Wahl, No. 918; Guillouard, No. 31). 

16. In cazul când fidejusorul se obligă 
solidar, acest fapt nu schimbă caracterul 
fidejusiunii, care rămâne o obligaţie acce- 
sorie, (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 4%, 
p. 674). “ 

17. Obligaţia  fidejusorului, afară de 
clauză contrară, este pură şi simplă, ac- 
tuală și directă, aşa încât creditorul poate 
urmări pe fidejusor înainte ca debitorul 
principal să devie insolvabil, deoarece fi- 
dejusorul se supune a executa obligaţia de- 
bitorului principal când acesta nu o exe- 
cută, (Pont, IL, No. 11; Dalloz, Rep., Cau- 
tionnement, No. 46: Guillouard, No." 25; 
Planiol, II, No, 2358). 

18, Creditorul poate urmări pe. fideju- 
sor fără să fie nevoie să pue în întârzi- 
ere pe debitorul principal. (Planiol, 11, No. 
2558; Contra: Demante eţ Colmet de San- 
terre, VIII, No. 239 bis, VI). 

19, Obligaţia fidejusorului este perso- 
nală în sensul că ea subsistă chiar dacă un 
eveniment de forță majoră ar fi făcut ca 
el sau debitorul principal se piardă averea 
lor. (Pont, II, No. 35: Dalloz, Râp., Cau- 
tonnement, No. 50; Laurent, XX III, No. 
151; Huc, XII, No. 172: Baudry et Wabhl, No. 909: Alexandresco, X, p. 116, 127). 
20. Fidejusiunea care este o obligaţie personală se 'deoseheşte de obligaţia unui terţ. care garantează datoria unui debitor 
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printrun amanei sau ipotecă care este 
un contract real. (Pont, ÎI, No. 5; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 425, nota 5, p. 673; 
Dalloz, _R6p.,  Cautionnement, N, 34; 
Suppl., Cautionnement, No. 7; Laurent, 
XĂVIII, No. 151; Huc, XII, No. 172; Bau. 
dry et Wahl, No. 909; Guillouard, No. 6, 
54; Alexandresco, X, p. 418). 

21. Convtnţiunea prin care unii agenţi 
sau funcţionari garantează gestiunea lor 
cu valori mobiliare sau imobiliare este 
un adevărat amanet iar nu o fidejusiune. 
(Pont, II, No, 3; Dalloz, R&p,, Cautionne- 
menţ, No. 34; Baudry et Wabhl, No. 999; 
Guillouard, No. 56). 

22, Fidejusiunea este un contract civil 
când esţe dată de un necomerciant pentru 
o datorie civilă. (Dalloz, Rp., Acte de 
Commerce, No. 421, 426 urm;, Caution- 
nement, No. 48). 

23. Această soluţiune are loc chiar dacă 
obligația principală pe care o garantează 
este comercială. (Pont, II, No. 81; Dalloz, 
Rep., Suppl., Acte de commerce, No, 462 
urm.: Cautionnement, No. 13; Laurent, 
XVIII, No. 165; Huc, XII, No. 171; Bau- 
dry et Wabl, No. 1197; Guillouard, No. 45; 
yon-Caen et Renault, Trait€ de droit com- 

mercial, Î, No. 182). 
24, Faţă de debitorul principal, fideju- 

siunea este de obiceiu un act dt binefacere 
gratuit. (Demanie et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 239 bis, III; Pont, II, No. 15; 
Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 28; Lau- rent, XXVIII, No, 122. Huc, XII, No. 14, 
165; Baudry et Wahl, No 915; Guillouard, 
No. 2, 19; Planiol, II, No, 2524; Alexan- 
dresco, X, p. 117). 

25. Gratuitatea  fidejusiunii nu consti- 
tue însă o donaţiune. (Pont, II, No. 19; 
Huc, XII, No. 165; Guillouard, No. 20, 35; 
Alexandresco, X, p. 117, nota 4). 

26. Dacă însă după ce fidejusorul. plă- 
teşte obligaţia principală, nu-şi exercită 
recursul contra debitorului. actul său con- 
stitue o liberalitate,  (Dalloz, Rep. Cau- 
tionnement, No, 28; Huc, XII, No. 165: 
Guillouard, No. 21, 55; Alexandresco, X, 
p. 118, noia). “ 

27. Dacă această liberalitate ar întrece 
cotitatea disponibilă, fidejusiunea nu poa- 
te fi reductibilă în paguba creditorului, de- 
oarece faţă de el ca nu are caracterul de binefacere. (Dalloz, Rep. Cautionnement, 

o. 28 Huc, XII, No. 16; Guillouard, 
No. 21). 

28. Se poate stipula un preţ pe care 
să-l plătească debitorul Priincipal fidejuso- rului pentru garantarea ce i-o dă, de- oarece gratuitatea este numai de natura fidejusiunii, iar nu de esenţa ei. (Font. 
II, No. 16; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 425, nota 10, p. 675; Dalloz, Rep., Cauti-. onnement, No. 6: Laurent XXVIII, No. 125; Guillouard, No. 2%; Alexandresco, X, . 
p. 112). 

29. Acest preţ poate îi plătit nu numai de debitorul principal, ci şi de creditor. 
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(Dalloz, Rep., Suppl., Cautionnement, No. 
0; Guillouard, No. 22). 
„80, In cazul când creditorul plătește 
indemnitatea pentru a se asigura conira 
insolvabilităţii debitorului principal, a- 
ceastă plată este preţul unei adevărate a- 
sigurări. (Pont, Il, No. 17; Dalloz, Rp. 
'Cautionnment, No. 50; Suppl.. Contionne- 
ment, No. 6; Laurent, xăViu, No. 124; 
“Guillouard, No. 22). 

31. In raporturile cu creditorul, fide- 
jusiunea are în general un caracter one- 
ros. (Pont, II, No. 15; Demante et Colmet 
«de Santerre, VIII, No. 259 bis, II; Laurent, 
XĂVIII, No. 122; Huc, XII, No. 164; Gu- 
illouard, No. 19). 
— 382, Fidejusiunea poate avea caracterul 
de gratuitate între creditor şi fidejusor în 
“cazul când datoria există deja şi fideju- 
sorul fără a se preocupa de debitor, se. 
obligă faţă de creditor pentru a-l asigura 
contra insolvabilităţii debitorului. (Deman- 
te et Colmei de Santerre, VIII, No. 259 
bis, ÎI; Huc, XII, No. 165; Guillouard, No. 
19, 55), 

33, Fidejusiunea trebueşie să fie expri- 
mată în mod expres şi cere pentru vala- 
bilitatea ei, ca şi. pentru orice alt contract, 
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consimțimântul părților. (Dalloz, Rp. 
Cautionnemeni, No. 25; Suppl., Caution- 
nement, No. 4; Baudry et Vai, No. 912; 
Guillouard, No. 43). 

34, Promisiunea de fidejusiune făcută 
creditorului, după o părere, echivalează cu 
fidejusiunea şi creditorul poate urmări pe 
fidejusor dacă debitorul nu-şi execută obli- 
gaţia la termen. (Huc, XII, No. 181; Bau- 
dry et Wahl, No. 927; Guillouard, No. 28). 
_35. După altă părere, promisiunea de 
fidejusiune nu echivalează cu fidejusiunea, 
ci această promisiune dă dreptul eredito- 
rului să ceară realizarea ei. (Troplong. No. 
42; Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 36; 
Suppl., Căâutionnement, No. 8; Alexan- 
dresco, X, p. 118, 119). 

36, Tribunalele vor interpreta în: mod 
suveran clauzele actului şi intenţiunea păr- 
ților pentru a stabili dacă o parte a în- 
țeles să consimiă o obligaţie directă sau 
o simplă fidejusiune. (Pont, II, No. 14; 
Dalloz,  Râp., Cautionnement, No. 39; 
Suppl., Cautionhement, No. 10; Laurent, 
XXVIII, No. 120 urm.; Huc, XII, No. 135; 
Baudry et Wahl, No. 922; Guillonard, No. 
37). 

Art. 1653. — Fidejusiunea nu poate exista decât pentru o 
ob igaţiune validă. 

Cu toate acestea, se poate face cineva îidejusorele unei o- 
bligațiuni ce poate fi anulată în virtutea unei excepţiuni personale 
debitorului, cum de pildă, în cazul de minoritate. (Civ. 207, 448, 
950 urm., 955, 964, 966, 968 urm 
Civ. Fr. 2012). 

-- 1047, 1681; C. com. 352, 353; 

Teat. fr. Art. 2012. — Le cautionnement ne peut exister que. sur une 
obligation valable. 

On peut nanmoins eautionner une obligation, encore quelle pât âtre annulte 
par une exeeption purement personnelle ă l'oblige; par exemple, dans le cas de 
minorite, 

- INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acţiune 26. Interzis 19, 20, 
Anulare 13—16, 19, 23—26. 
Bancher 7, 10, .. - 
Bilet la ordin 10.. 
"Cauză ilicită 24, 
Condiţie 3. - 
Confirmare 25... ., 
“Consiliu judiciar 21. 
Contract 3, .  -. 
Delict 2,- 
Femeie măritată 22, - | 
Fidejusiune 4 urm, 
Fidejusiune la fidejusi- 

une 4. 

Minor emancipat 18. 
Minoritate 14, 16, 17, 18, 
Nulitate 13—16, 19, 23-—26, 
Obiect 1—13, 16—24, 
Obligaţie civilă 3, 
Obligaţie comercială 3. 
Obligaţie ilicită 2. 
Obligaţie licită 2, 
Obligaţie morală 12. 
Obligaţie naturală 11, 15. 
Obligaţie nedeterminată 

, d . 
e Obligaţie viitoare 7—10. 

Gestiune 8, Proces 26, 
Imprumut 7. Ratificare 25, 
incapacitate 13, 14, 15. Străini 3, 
Intervenţie 26, 

Doctrină. 

]. Orict obligaţiune valabilă poate 
face obiectul unei fidejusiuni. (Dalloz, 

Râp., Cautionnement, No. 50; Planiol, II, 
No. 2327; Alexandresco, X, p. 121). 

2. Poate face obiectul unei fideju- 
siuni o obligaţie, oricare ar fi faptul 
care i-ar îi dat naştere, un fapt licit sau 
ilicit, un contract sau un delict. (Dalloz, 
R6p., Cautionnement, No. 50; Baudry et 
Wabhl, Du cautionnement, No. 949; Gu- 
illouard, Traits du cautionnement, No. 34; 
Alexandresco, X, p. 121 nota 2, 122), 

3, Poate face obiectul unei fideţusiuni 
o obligaţie, oricare ar fi personele între 
care ar fi intervenit, naţionale sau străine, 
oricare ar fi obiectul ei, oricare ar fi ca- 
xacterul ei civil sau comercial şi oricare 
ar fi condiţiunile cărora a fost supusă. 
(Pont, Comentaire-irait6 des  petits con- 
trats, II, No. 26; Dalloz, Rep. Cautionne- 
ment. No. 51; Laurent, XXVIII, No. 128; 
Huc, XII, No. 170: Baudry et Wabhl, No. 
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949; Guillouard, No. 51, 54; Planiol, 1], No. 
2327). ” 

4, Fidejusiunea poate face de asemenea 
obiectul unei alte fidejusiuni. (Laurent, 
XXVII, No. 129; Planiol, II, No. 2333; A- 
lexandresco, X, p. 125). - 

5. Poaie face obiectul unei fidejusiuni o 
obligaţie care nu este determinată, însă 
poate fi determinată prin prezentarea titlu- 
rilor creditorului. (Pont, II, No. 29: Dal- 
loz, Rep., Cautionnement, No. 67; Suppl., 
Cautionnemeni, No. 19; Laurent, XĂVIII, 
No. 132). : 

6, Astfel, fidejusorul poate garanta toi 
ceeace o persoană datorește unei alteia. 
ia II, No. 29; Laurent, XXVIII, No. 
132). ! : 

17, De asemenea o persoană poate ga- 
ranita unui bancher tot ce a împrumutat 
sau va împrumuta unei persoane, căreia i-a 
deschis credit, dacă din acest credit se 
pot scoate toate elementele necesare pen- 
tru fixarea datoriei, (Huc, XII, No. 170; 
Baudry et Wabhl, No. 951). 

8. Poate face obiectul unei fidejusiuni 
o gestiune, un total de operaţiuni care 
nu au fosi încă îndeplinite. (Dailoz, Rep. 
Cautionnement, No. 67). 

9. O obligaţie viitoare poate face obi- 
eciul unei fidejusiuni. (Pont, II, No. 28; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 425, pag. 674; 
Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 68; 
Suppl., Cautionnement, No. 19; Laurent, 
XX VIII, No. 130, 131; Huc, XII, No. 170; 
Baudry et Wahl, No. 950; Guillouard, No. 
52; Planiol, II, No. 2328; Alexandresco, X, 
p. 121, nota 2). . 

10. Obligaţia viitoare deşi necertă în 
privinţa cotităţii sale, irebueşte însă să 
fie determinată în ceea ce privişte specia 
sa. Astfel poate face obiectul unei fideju- 
siuni toate biletele la ordin pe care le-ar 
subscrie debitorul către un bancher. (Pont, 
II, No. 29; Laurent, XXVIII, No. 132; Bau- 
dry et Wahl, No. 950). 

11. Obligaţiile naturale, după părerea 
dominantă, pot face obiectul unei fideju- 
siuni. (Demante et  Colmet de Santerre, 

„VIII, No, 240 bis, II; Pont, II, No. 56 urm; 
Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 53; Obli- 
gations, No. 105%; Suppl., Cautionnemeni, 
No. 15; Larombitre, Ohigations, Art. 1955, 
No. 10; Baudry et Wabhl, No. 947; Gu- 
illouard, No. 54; Planiol, II, No. 2329; Con- 
tra: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 424, texi 
Vi paote 5, p. 676; Laurent, XXVIII, No, 
141). i 

12. Obligaţiile morale şi de conştiinţă, 
care nu suni obligaţiuni naturale, nu pot 
face obiectul unei fidejusiuni. (Pont, II, 
No. 49: Dalloz, Rep., Obligations, No. 1054, 
1057; Baudry et Wabhl, No. 947; Guillouard, 
No. 54; Contra: Larombiăre, Obligations, 
Art, 1235, No. 10). . 

13. Potrivit dispoziţiilor art. 2012 al. 2 
c, civ. fr. (1653 al. 2, c. civ. rom.) pot face 
obiectul fidejusiunii obligaţiile atinse de 
o nulitate relativă, pentru incapacitatea 
debitorului principal. (Laurent, XXVIII, 
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No. 140; Baudry et Wabhl, No. 945; Alexan- 
dresco, X, p. 123). , 

14. Art. 2012 al 2 e. civ. fr. (1653 al, 2, 
e. civ. rom.) citează ca exemplu minorita- 
tea, însă dispoziţiile sale se aplică la toate 
celelalte cauze de incapacitate. (Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 244 bis, 
II; Laurent XXVII, No. 140; Huc, XII, 
No. 168; Planiol, II, No. 2331; Alexan- 
dresco, X, p. 122), 

15. Rațiunea dispoziţiilor art. 2012 a]. 
2 c, civ. fr, (1653 al. 2 c. civ. rom.) este 
că după anularea obligaţiei principale, ră- 
mâne în sarcina incapabilului o obligaţie 
naturală care deci poate face obiectul unei 
fidejusiuni. (Demante et Colmet de San- 
terre, VIII, No. 241 bis, [; Pont, IL, No. 
42; Huc, XII, No. 168; Baudry et Wabl, 
No. 946; Planiol, II, No. 25532; Alexan- 
Aresco, X, p. 123; Contra: Laurent, XĂVIII, 

o. , 
16. Obligaţia contractată de un minor 

neemancipat poate face obiectul unei fi- 
dejusiuni, deoarece nu este atinsă decât de 
o nulitate relativă. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement, No. 54). 

17. Această soluţie are loc numai dacă 
minorul când a contractat obligatia avea 
vârsta de discernământ. (Dalloz, Rep Can. 
tiomnement, No. 54; Guillouarăd, No. 37; 
Contra: Baudry et Wahl, No. 945)... 

18. Obligaţiile contractate de minorul 
emancipat fără autorizația consilului “de 
familie sau fără formalităţile cerute de 
lege, pot face obiectul unei fidejusiuni. 
(Pont, II, No. 47; Dalloz, Râp., Caution- 
nement, No. 56; Baudry ei Wabl, No. 945; 
Alexandresco, X, p. 124, 125). 

19. Obligaţiile contractate de un inter- 
zis poi face obiectul unei fidejusiuni, de- 
oarece sunt atinse de o nulitate relativă. 
(Pont, II, No. 42; Dalloz, Râp., Caution- 
nemeni, No. 58; Suppl., Cautionnement, 
No. 17; Alexandresco, X, p. 125; Conira: 
Laurent, XXVIII, No. 146). 

20. Această soluţie are loc numai dacă 
obligaţiunile au fost contractate de inter- 
zis într'un interval lucid. (Pont, Il, No. 42; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, $ 424, text şi 
nota 7, p. 677; Dalloz, Rep., Cautionnement, 
No. 58; Suppl., Cautionnement, No. 17; 
Guillouard, No. 57; Alexandresco, X, p 
125; Contra: Baudry et Wahl, No. 945). 

21. Obligaţiile contractate de o persoa- 
nă pusă sub consiliu judiciar, pot face 
obiectul unei fidejusiuni. (Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 241 bis, II; Pont, 
II, No. 47; Dalloz, Râp., Cautionnement, 
No. 58; Laurent, XXVIII, No, 140; Baudry 
et Wabhl, No. 945; Guillouard, No. 57; A- 
lexandresco, X, pag. 125). 

22, Obligaţiile contractate de o femeie 
măritată fără autorizație, pot face obiec- 
tul unei fidejusiuni. (Demolombe, IV, No. 
542; Pont, II. No. 54, 46; Dalloz, Rep. Cau- 
tionnement. No. 59; Laurent, XXVIII, No. 
140, 147; Baudry et Wahl, No. 945; Gu- 
illouard, No. 57, 161; Alexandresco, X, 
p. 124). 
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23. În afară de obligaţiile principale 
atinse de o nulitate personală obligatului, 
orice altă obligaţie atinsă de o altfel de 
nulitate nu poate face obiectul unei fide- 
jusiuni valabile, (Planiol, II, No. :2350; 
Alexandresco, X, pag. 121, 192). 

24. Astfel, nu poate face obiectul unei 
fidejusiuni o obligaţie atinsă de o nulita- 
te substanţială, adică inerenta datoriei, 
cum ar fi pentru lipsa de cauză sau o 
cauză ilicită, etc. (Demante et Colmet de 
“Santerre, VIII, No. 240 bis, I; Poni, II, 
No. 31; Dalloz, Râp., Contionnement, No. 
50, 61; Laurent, XXVIII, No. 133; Huc, 
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XII, No. 166; Alexandresco, X, p. 121, 122). 
25. În cazul când debitorul principal ar 

ratifica obligaţia sa care iera atinsă de 
nulitate, fideţusorul poate opune nulita- 
tea garanţiei sale. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement, No. 61, 70; Suppl., Cautionnement, 
No. 21; Laurent, XXVIII, No. 300; Bau- 
dry et Wahl, No. 954; Guillouard, No. 
58 bis). NR 

26. In procesul dintre debitorul princi- 
pal şi creditor pentru anularea obligaţiei 
principale, fidejusorul are dreptul să in- 
tervie. (Huc, XII, No. 167; Baudry et Wabl, 
No. 956; Guillouarăd, No. 162). 

Art. 1654. — Fidejusiunea nu poate întrece datoria debitorului, 
nici poate fi făcută sub condițiuni mai oneroase. 

Poate îi însă numai pentru o parte a datoriei şi sub condi- 
țiuni mai puţin grele. 

Cauţiunea ce întrece datoria sau care este contractată sub 
condițiuni mai oneroase, e validă numai până în măsura obliga- 
țiunii principale. (Civ. 1066, 1087, 1656 urm.; Civ. Fr. 2013). 

Tezt. fr. Art. 2018, — Le cautionnement ne peut exeder ce qui est di 
par le dâbiteur, ni 6tre contracte sous des conditions plus onreuses. 

Il peut âtre cantract6 pour une partie de la dette seulement, et sous des 
conditions moins onâreuses. 

Le cautionnement qui exetde la dette, ou qui est contract sous des condi- 
tions plus on€reuses, n'est point nul: il est seulement r&ductible 3 la mesure de 
Vobligation principale. 

INDEX ALFABETIC 
| (a doctrină), 

Avantaj 5, i | 
Bani 2, ” 
Clauză penală 7, 
Condiţiune 6, 9—43. 

Loc de plată 5, 
Lucru î, 
Mercuriale 2, 
Parte din datorie 9. 

Debitor principal 1 urm, Produse 2, 
Fidejusiune 1 urm. Sumă mai mare 3, 43, 
Apotecă 8, Termen 4, 

Doctrină, 

1, Fidejusorul nu se poate obliga la 
alt lucru decât acela la care s'a obligat de- 
'bitorul principal. (Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 242 bis, TI; Pont, -II, 
No. 59; Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 
87; Huc, XII, No. 177; Baudry et Wabl, 
Du cautionnement, No. 97; Guillouard, 
Trait€ du cautionnement, No. 65: Planiol, 
ÎI, No. 2325. Alexandresco, X, p. 152). 

2. Fidejusorul poate să se oblige să plă- 
tească o sumă de bani, deși obligaţia prin- 
cipală este pentru produse ale căror preţ 
este fixat prin mercuriale. (Pont, II, No. 
61; Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 8; 
Huc, XII, No. 177; Baudry et Wahl, No. 
967; Guillouard, No. 65). 

3. Chiar dacă fidejusorul s'ar fi obligat 
să plătească o sumă mai mare decât aceea 
pe care o datoreşte debitorul principal, el 
nu este obligai decât până la concurența 
acestei din urmă sume. (Dalloz, Re&p., Cau- 

tionnement, No. 76; Baudry et Wabl, No. 
964; Guillouard, No. 62; Alexandresco, X, 
pag. 152, 153). 

4. Fidejusorul nu se poate obliga să 
plătească la un termen mai apropiat decât 
cel fixat pentru plata datoriei debitorului 
principal. (Dalloz, Rep., Cautionnement, 
No. 79, 167; Laurent, XĂVIII, No. 163; Huc, 
XII, No. 177; Baudry et Wahl, No. 964: Gu- 

" illouard, No, 63; Alexandresco, X, p. 155). 
5. Fidejusorul nu se poate obliga să 

plătească în alt loc decât acel fixat pen- 
bu plata obligaţiei principale, afară de 
cazul când schimbarea locului de plaiă s-a 
făcut în avantajul fidejusorului. (Pont, II, 
No. 74; Dalloz, Rep., 'Cautionnement, No. 
80; Huc, XIL No. 177; Baudry et Wab], 
No. 964; Guillouard, No. 65; Alexandresco, 
X, p. 1%). 

6. Când obligaţia principală este condi- 
țională, fidejusorul nu se poate obliga pur 
si simplu. (Pont, II, No. 70. 73. 76: Dalloz, 
Rep., Cautionnement, No. 69, 81; Huc, XII, 
No. 177; Baudry et Wahl, No. 964; Gu- 
illouard, No. 64; Alexandresco, X, p. 135). 

7. Fidejusorul nu se poate obliga la o 
clauză penală la care mu este obligat 
debitorul principal. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement, No. 81). . : 

8. Fidejusorul poate da o ipotecă deşi 
debitorul principal nu a dat-o asupra bu- 
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nurilor sale sau nu posedă bunuri. (Pont, 
II, No. 78; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, Ş 
425, nota 4, p. 675; Dalloz, R&p. Caution- 
nement, No. 83; Suppl., Cautionnement, 
No. 22; Laurent, XXVIII, No. 162; Huc, 
XII, No. 177; Baudry et Wahl, No. 964; 
Guillouard, No. 64; Planiol, II, No. 2525: 
Alexandresco, X, p. 153). 

9. Potrivit dispoziţiilor art, 2015 ce. cv. 
în. (1654 c. civ. rom.) fidejusiunea poate 
fi contractată numai pentru o parte a 
"datoriei sau sub condițiuni mai puţin grele 
decât ale debitorului principal. (Dalloz, 
Rep... Cautionnement, No. 85). 

10. Fidejusorul se poate obliga sub con- 
dițiune, cu toate că obligaţia principală 
este pură şi simplă. (Dalloz, Rep... Con- 
tionnemeni, No. 86; Baudry ei Wabhl, No. 
965). 

11. Fidejusiunea, după o părere, poate 

DESPRE FIDEJUSIUNIE Codul. civil 

fi contractată în parte sub condițiuni mai 
oneroase şi în parte sub condițiuni, mai 
puţin oneroase decât ale obligaţiei prin- 
cipale. (Troplong, Cautionnement, No. 101; 
Guillouard, No. 62). - i 

12. După altă părere, această soluţiune 
nu poate-fi admisă deoarece. pe lângă că 
prezintă dificultăţi, dar nici nu respectă 
textul formal al legii. (Baudry et Wahl, No. 
966). “ 

13. Poirivii dispoziţiilor art. 2015 c. civ. 
francez (1654 codul civil român) fideju- 
siunea ce întrece datoria sau care este 
contractată sub condițiuni mai oneroase, 
este validă numai până în măsura obliga- 
ției principale. (Baudry et Wahl, No. 969; 
Comp.: Pont, II, No. 84; Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 242 bis, VII; 
Huc, XII, No. 179). 

Art. 1655. — Oricine poate să se facă îidejusore, fără ordinea 
şi chiar fără ştiinţa acelui pentru care se obligă. 

Asemenea, se poate face nu numai pentru debitorul principal, 
dar şi pentru îidejusorul acestuia. (Civ. 946, 1669 urm., 1678, 
1680; Civ. Fr. 2014). 

Teat. fr. Art. 2014. — On peut se rendre caution sans ordre de celui pour 
lequel on s'oblige, et mâme ă son insu. 

On peut aussi se rendre caution, 
encore de celui qui l'a cautionne. 

Doctrină, 

1. De obiceiu fidejusiunea are loc în ur- 
ma unui mandat intervenit între debitorul 
principal şi fidejusor. (Pont, II, No. 88; 
Dalloz, Rep. Cautionnement, No. 14; Huc, 
XII, No. 180; Guillouard, No. 11; Alexan- 
dresco, X, p. 118, 125). 

2. În cazul când fidejusorul se obligă 
fără ştiinţa debitorului principal, el lu- 
crează ca gestionar de afaceri. (Dalloz, Rep. 
Cautionnement, No. 14: Huc, XII, No. 180; 
Guillonară, No. ii; Alexandresco, X, p. 
125). i 

3. Fidejusiunea poate avea loc pentru 

non-seulement du debiteur principal, mais 

obligaţia unui terţ, cu toate că acesta se 
opune. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 245; Pont, II, No. 89: Dalloz, 
Râp., Cautionnement, No. 24; Huc, XII, 
No. 180; Baudry et Wabl, No. 930; Gu- 
illouard, No. 11). 

4. În acest caz, nu există între fidejusor 
şi debitorul principal nici mandat, nici 
gestiune de afaceri. (Dalloz, Râp., Cau- 
tionnement, No. 24). 

5, Potrivit dispoziţiilor art. 2014 c. cir. 
x. (1655 ce. civ. rom.) fidejusiunea poate 
garanta o altă fidejusiune, (Guillouară, 
No. 26, 165; Planiol, 1], No. 2555; Alexan- 
dresco, X, p. 123). 

Art. 1656. — Fidejusiunea trebue să fie expresă și nu se 
poate întinde peste marginile în .care s'a contractat. (Civ. 1041, 
1169, 1191 urm., 1203, 1654; L. Timbr. 20 $ 6, 7: Civ. Fr. 2015). 

Tezi. fr. Art. 2015. — Le cantionnement ne se presume point; il doit 
âtre exprăs, et on ne pent pas lâtendre au-delă des limites dans lesquelles il a 
6te contracte. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină), 

Contract unilateral 9, 
Dovadă 3, 
Dublu exemplar 9. 
Fidejusiune 1 urm, 
Fidejusiune scrisă 4, 

Acceptare tacită 7, 
Act scris 9, 10, 
Apreciere suverană 6, 
“Bun şi aprobat 10, 
Codebitor 13, 

Întinderea fidejusiuni: 
1—16. 

Fidejusiune verbală 4. Mărfuri 2, 
Imprumut 2, 15, Ofertă 7, 
Indoială 3. 16. . Probă a. 
Iotenţie 6. Sfat 2. 

Stipulaţie expresă 1 urm. 
Solvabil 2, 

Invitare 2. Tacită reconducţiune 11. 
Locaţiune 11. Termen 14, 
Margine 41. Termeni sacramentali 5. 
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Codul civil 

Doctrină. 

1, Fidejusiunea irebueşte stipulată în 
mod expres, deoarece are consecințe grave. 
(Pont, II, No. 91; Dalloz, R€p., Cautionne- 
ment, No. 57; Suppl., Cautionnement, No. 
9; Laurent, XXVIII, No. 155; Alexan- 
dresco, X, p. 127, 129). 

2. Astfel, nu poate fi considerat ca fi- 
dejusor, ci ca un simplu sfătuitor acel care 
sa mărginit să invite o persoană să îm- 
prumute o sumă de bani sau să dea nişte 
mărfuri unui terţ pe care îl arată că e sol- 
vabil. (Pont, Iî, No. 95 urm.; Dalloz, Rp. 
Cautionnement, No—22, 57; Suppl., Cau- 
tionneimeni, No. 9; Laurent, XVIII, No. 
154 urm.; Huc, XII, No. 175; Baudry et 
Wabhl, No. 921, 929; Guillouard, No. 29). 

3. In caz de îndoială, tribunalele vor 
decide că nu există fidejusiune, deoarece 
ea nu se prezumă. (Baudry et Wabhl, No. 
91; Guillouard, No. 29; Alexandresco, X, 
p. 427, 129). 

4, Fidejusiunea poate _fi scrisă sau ver- 
bală. (Pont, II, No. 91; Dalloz, R6p., Cau- 
tionnemeni, No. 156; Suppl., Cautionne- 
ment No. 55; Laurent, XXVIII, No. 157; 

-Huc, XII, No. 181; Baudry et Wabl, No. 
926; Guillouard, No. 40, 66; Alexandresco, 
X, p. 128). | 

5. Pentru stipularea fidejusiunii nu tre- 
bueşte să se întrebuinţeze termeni sacra- 
mentali. (Pont, II, No. 95; Dalloz, Râp. 
Cautionnement, No. 22; Laurent, XXVIII, 
No. 158; Huc, XII, No. 181; Baudry et 
Wabl, No. 926, 929; Guillouard, No. 66; 
E laniol, II, No. 2394; Alexandresco, X, p. 
127). 

6. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, dacă intențiunea părților a fost să 
stipuleze o fidejusiune. (Pont, II, No. 9; 
Dalloz, Râp., Suppl., Cautionnement, No. 
9: Huc, XII, No. 175; Baudry et Wahij, 
No. 921; Guillouard, No. 29). 

7. Primirea unei oferte de fidejusiune 
poate fi tacită. (Dalloz, Râp., Cautionne- 
ment, No. 23;  Suppl., Cautionnement, 
No. 4). 

3. Dovada fidejusiunii se va face po- 
trivit regulelor de drept comun. (Dalloz, 
R&p., Cautionnement, No. 159; Suppl. 
Cautionnement, No. 40; Laurent. XXVIII, 
No. 158; [Huc, XII, No. 181; Baudry et 

DESPRE FIDEJUSIUNE Art, 165% - 

Wahl, No. 926; Guillouard, No. 4; Pla- 

niol, ÎI, No. 2524; Alexandresco, X, p. 12 ), 

9. Când fidejusiunea este constatată 

prin act seris, nu e nevoie să fie făcută în 

dublu exemplar, deoarece este un act unila- 

teral. (Troplong, Na 20; Pont, II, No. 20; 

Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 156; 
Suppl., Cautionnement, No. 36; Baudry «ei 

Wabhl, No. 934; Guillouard, No. 7; Planiol, 
II, No. 2524; Alexandresco, X, p. 128). 

10. Acest act însă va trebui să poarte 

formula bun şi aprobat. (Pont, II, No. 22; 
Larombiăre, Obligations, Art. 1526, No. 10; 
Laurent, XIX, No. 243: Baudry et Wabl, 
No. 934; Guillouard, No. 9, 41; Alexan- 
dresco, X, p. 128). 

11]. Potrivit dispoziţiilor art, 2015 ce. civ. 
îr. (1656 e. civ. rom.) fidejusiunea nu se 
poate întinde peste marginile în care sa 
contractat. Astfel, fidejusiunea dată pentru 
executarea unui contract de locaţiune nu 
se întinde -la obligaţiile rezultate din ta- 
cita reconducţiune. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 426, p. 680; Dalloz, Rep., Cautionne- 
ment, No. 94;: Laurent, XXVIII, No. (7; 
Huc, XII. No. 182; Baudry et Wahl, No. 
996; Guillouard, No. 69; Alexandresco, X, 
p. 150). 

12. Fidejusiunea nu poate fi întinsă dela 
o persoană la altă persoană. (Pont, II, No. 
101; Dalloz. Râp., Cautionnement, No. 120; 
Huc, XII, No. 182; Guillouard, No. 71; 
Alexandresco, X, p. 129, nota 3). 

13. Astfel, dacă cineva a garantat pe 
un debitor, nu se consideră că a garantat 
şi pe coobligatul acestuia, (Dalloz, Râp., 
Cautionnement, No. 120). Ă 

14. Fidejusiunea nu poate fi întinsă dela 
un timp la ali timp. (Guillouard, No. 73). 

15, Astfel, dacă cineva a garantat su- 
mele ce se vor împrumuta în viitor. fideju- 
siunea nu se poate întinde la sumele deja 
împrumutate sau la biletele semnate după 
fidejusiune, pentru sumele împrumutate 

în trecut. (Pont, II, No. 105; Laurent, 
XXVIII, No. 174; Guillouard, No. 69). 

16. In caz de îndoială, întinderea fidr- 
jusiunii va fi interpretată restrictiv în în- 
țelesul cel mai favorabil pentru fidejusor. 
(Pont, II, No..97 urm.; Dalloz, Rep. Suppl., 
Cautionnement, No. 23; Laurent, XXVIII, 

No. 167 urm.; Huc, XII, No. 18; Gu- 

illouard, No. 37; Alexandresco, X, p. 129). 

Art. 1657. — Fidejusiunea nedeterminată a unei obligaţiuni 
principale, se întinde la toate accesoriile unei datorii, şi încă şi 

la spesele primei reclamaţiuni, și la toate cele posterioare noti- 
ficări!) făcute fidejusorului. (Civ. 1046, 1654, 1656, 1666, 1956; 
Civ. Fr. 2016). 

Text. fr. Art. 2016. — Le cautionnement indefini d'une obligation principale 
s'âtend ă tous les accessoires de la dette, mâme aux frais de la premiăre demande, 

et A tous ceux postârieurs ă la dânoneiation qui en est faite ă la caution. 

1) Din eroare se zice aci „notificări“ în loc de„notificării“. Textul francez zice: „positrieurs ă la 
denonciation...*. 
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Art, 1658 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 11. Fidejusiune 1 urm. 
Amanet 7. Fidejusiune nedetermina- 
Apreciere suverană 2, tă 1 urm. 
Arendare 5, Indoială 3. 
Cauze străine 6, 7, Interpretare 3, 4,5. 
Cheltuieli 11. Notificare 1. 
Daune-interese 12. Responsabilitate 7. 
Definiţie 1. Termeni generali 4, 5. 
Dobânzi 8, 9, 10. Vicii 7, 

Doctrină. 

]. Fidejusiunea este nedeterminată când 
obligația fidejusorului este la fel cu a de- 
bitorului principal fără a se aduce nicio 
restricţiei obligaţiei acestuia. (Dalloz, R&p., 
Cautionnement, No. 111; Guillouard, No. 
67; Alexandresco, X, p. 151). 

2. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă fidejusiunea este nedetermi- 
nată. (Laurent, XXVIII, No. 170; Huc, XII, 
No. 182, 183: Baudry et Wahl, No. 1004; 
Guillouard, No. 66; Alexandresco, X, p. 
131, nota 2). | 

3. In caz de îndoială ea se va interpreta 
în favoarea limitării fidejusiunii. (Lau- 
rent, XĂVIII, No. 170; Baudry et Wahl, 
No. 1004; Gouillouard, No. 67: Alexan- 
dresco, X, p. 131). ” 

4. În cazul când termenii fideşusiuni 
sunt generali şi nedeterminaţi, se va con 
sidera că fidejusorul a garantat toate o- 
bligaţiile debitorului principal rezultate 
din contractul garantat. (Dalloz, Rep. 
Cautionnement, No. 111). : 

5. Astfel fidejusorul unui arendaş ga- 
rantează “nu numai plata arenzii, ci şi 
toate obligaţiile arendaşului rezultate din 
contractul de arendă. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, $ 426, text şi notele 4,5, p. 651; 
Dalloz, Rp, Cautionnement, No. 117; 

No. 

6. În cazul când fidejusiunea este nede- 
terminată, ea nu se aplică la obligaţiile re- 
zultate din o cauză straină contractului 
garantat. (Pont, II, No. 109; Dalloz, Rep. 
Obligations, No. 108; Suppl,, Obligations, 

Laurent, XXVIII, No. 175; Huc, XII, 
183). 

DESPE FIDEJUSIUNE Codul ciri] 

No. 28; Bauary et Wabhl, No. 1003; Gu- 
illouard, No. 80). 

7. Astfel dacă debitorul principal a 
dat în amanet un lucru, fără a-i de- 
clara viciurile, firejusorul nu este răs- 
punzător de pagubele ce aceste viciuri au 
cauzat creditorului. (Dalloz, Râp., Obliga- 
tions, No. 108; Baudry et Wahl, No. 1003; 
Guillouard, No. 80). 

8. In cazul când fidejusiunea a fost Ii. 
mitată la o anumită sumă, fidejusorul nu 
poate fi obligat să plătească, în afară de 
suma garantată şi dobânzi. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 426, nota 2, p. 680; Dalloz, 
R&p., Cautionnement, No. 99; Su pl. Cau- 
tionnement, No. 25; Laurent, XXVII, No. 
170; Baudry et Wabl, No. 1001; Alexan- 
dresco, X, p. 150). | 

9. Dacă însă fidejusiunea a fost nede- 
terminată, fidejusorul va garanta şi plata 
dobânzilor. (Dalloz, Rep., Cautionnemeni, 
No. 99; Huc, XII, No. 183; Baudryet 
Wahl, No, 996 bis; Alexandresco, „p. 
131). 

10. Dobânzile pe care le va garanta în 
acest caz fidejusorul, vor fi atât cele mo- 
ratorii cât şi cele legale. (Laurent, XXVII, 
No. 178; Huc, XII, No. 18; Baudry et 
Wabhl, No. 99 bis; Guillouard, No, 69; 
Alexandresco, X, p. 131; Contra: Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 246 bis). 

1]. Potrivit dispoziţiilor art. 2016 ce. 
civ. fr. (1657 e. civ. rom.) în cazul unei 
fidejusiuni nedeterminate, ea se va întin- 
de și asupra cheltuielilor primei reclama- 
ţii şi la toate cele posterioare notificări 
făcute fidejusorului. (Pont, II, No. 10; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 426, p. 681; 
Dalloz, Rep., Cautionnemeni, No. 10%; 
Suppl., Cautionnement, No. 26; Laurent, 
XĂVIII, No. 179; Huc, XII, No. 186; Bau- 
dry et Wabhl, No. 998 urm.; Ghuillouard, 
No. 77 urm.; Alexandresco, X, p. 151, 132). 

12. In cazul când fidejusiunea este ne- 
determinată, fidejusorul poate fi oblivat 
a garanta şi daunele-interese. (Dalloz, Rep, 
autionnement, No. 104; Huc, XII, No, 

185; Baudry et Wabhl, No. 996 bis; Alexân- 
dresco, X, p. 134). 

Art. 1658 — Indatoririle îidejusorului trec la erezi, afară de constrângerea corporală, chiar 
constrângere corporală *). (Civ. 

dacă îndatorirea 
653, 1060 urm,, 1657; Civ. Fr. 2017). 

era asigurată prin 

Text. fr. Art. 2017. — Les engâgements des cautions passent ă leurs htri- tiers, ă, lexeeption de la, 
caution y fât obligte. 

Doctrină. 

1, Dispoziţiile art. 2017 'c. civ. fn. (1658 
e. civ. rom.) constituese o aplicaţie a prin- cipiului din art. 1122 c. civ. fr. care nu 

  

1) Cu privire la legea constrângerii corporale din 12 Se se vedea mai pe larg nota de sub textul art. 1125, Cod. Civ. 
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contrainte par corps, si Pengagement 6tait tel que la 

' 

are echivalent în codul civil român, po- 
trivit căruia acel ce se obligă este consi- 
derat că obligă şi pe moștenitorii săi. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 247 
bis; Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 135; 

pt. 1864, care nu s*a pus niciodată în aplicare,



Codul civil A DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1659—1660 

Baudry et Wabhl, No. Guillouard, 
No. 81). , 

2, 'Moştenitorii  fidejusorului nu sunt 
obligaţi solidar, ci fiecare numai pentru 

1171; partea sa, fără prejudiciul acţiunii ipote- 
care pentru totalitate. (Baudry et Wabhl, 
No. 1171; Guillouard, No. 163). | 

) 

Art. 1659. — Debitorul obligat a da siguranţă, trebue să pre- 
zinte o persoană capabilă de a contracta, care să poseadă avere 

îndestulă spre a garanta o obligaţiune, și care să aibă domiciliul 

în teritoriul juridicţional al curții apelative la care trebue să se 

dea. (Civ. 87, 950, 1104, 1364, 1660 urm., 1664, 16175; Pr. Civ. 

129, 392 urm.; Com. 339, 356; Civ. Fr. 2018). 

Tezi. fr. Art. 2018. — Le d6biteur oblige ă fournir une caution doit en 

prâsenter une qui ait la capacit6 de contracter, qui ait un bien suffisant pour 

r&ponâre de l'objet de obligation, et dont le domieile soit dans le ressort de 
la, cour royale ou elle doit tre donnee. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Acceptare î, Fidejusiune judiciară 2. 
Capacitate 1, 3—7. Fidejusiune legală 2. 
Domiciliu $, 9, 10. Hotârire 2. 
Donaţiune 3. Instrăinare 4. 
Fidejusiune 1 urm. Minor 7. 
Fidejusinne convenţiona- Străin 6. 

at, 

Doctrină. 

]. Pentru  fidejusiunea convenţională, 

când fidejusorul a fost arătat în act şi cre- 
ditorul l-a agreat, nu sunt cerute condi- 
țiunile prevăzute de art. 2018 ce. civ. fr. 
(1659 c. civ. rom.) afară de aceea privi- 
toare la capacitatea de a contracta. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
248 bis, I, 1]; Pont, II, No. 112; Dalloz, 
R&p., Cautionnement, No. 125; Laurent, 
XXVIII, No. 185; Huc, XII, No. 188; Gu- 
illouard, No. 85). 

2, Dispoziţiile acestui articol îşi găsesc 
aplicaţiunea când debitorul se obligă prin 
convenţie să dea mai târziu. o fidejusiune 
sau când el este obligat Ja aceasta prin le- 
ge sau prin hotărîre. (Demanite et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 248 bis, I, II; Gu- 
illouard, No. 85). 

3, Fidejusorul trebueşte să fie capabil a 
se obliga. (Dalloz, Râp., Cautionnement, 
No. 126; Baudry et Wahl, No. 935; Alexan- 
dresco, X, p. 125, 126, 127, 134 nota 4, 135). 

4. După altă părere, fidejusorul trebu- 

- fidejusor. 

eşte să aibă capacitatea de a înstrăina, 
(Laurent, XĂVIII, No. 160). 

După a ireia părere, fidejusorul tre- 
bueşte să aibă capacitatea de a' face o do- 
națiune. (Pont, II, No. 57, 115; Guillouard 
No. 45). | 

6. Un străin poate fi fidejusor. (Baudry 
et Wahl, No. 989). 

7. Minorul chiar emancipat nu poate fi 
(Dalloz, Rep., Cautionnement, 

No. 128; Laurent, XXVIII, No. 160; Bau- 
dry et Wabl, No. 937; Guillouard, No. 47; 
Alexandresco, X, p. 127). 

3. Potrivit dispoziţiilor art. 2018 c. civ. 
în. (16059 ce. civ. rom.) fidejusorul trebuește 
să aibă domiciliul în circumscripţia curţii 
de apel unde trebue să-şi dea garanția. 
(Dalloz,: Rp... Cautionnemeat,. No: 145; 
Alexandresco, X, p. 135). 

9. Domiciliul în circumscripția curţii, nu 
trebueşte, în general, să fie real, ci poate 
fi -un domiciliu ales, (Pont, II, No. 132; 
Dalloz, Rep, Contionnement, No. 152; 
Suppl., Cautionnement, No. 34; Huc, XII, 
No. 188; Gaillouard, No. 105, 106). 

10. Regula aceasta nu este absolută şi 
se admite în doctrină că dacă fideiusorul 
îşi schimbă domiciliul din circumscripția ” 
curții de apel, creditorul poate cere ca 
debitorul să-i dea un alt fidejusor. (Aubr 
et Rau, IV, $ 425, p. 679; Laurent, XXVIII, 
No, 198; Huc, XII, No. 188; Baudry et 
Wabl, No. 974; Guillouard, No. 106; A- 
lexandresco, X, p. 156: Contra: Troplong, 
No. 200; Planiol, II, No. 2537). 

Art. 1660. — Solvabilitatea unui garant se măsoară numai 
după nemişcătoarele ce pot îi ipotecate, afară de cazul când da- 
toria este mică sau afacerea este comercială. Spre acest finit nu 
se pot lua în considerațiune nemișcătoarele în litigiu, nici acelea 
situate la o așa depărtare, încât să devină foarte dificile lucrările 
executive asupră-le. (Civ. 1658, 1664, 1675, 1806; Pr. civ. 392— 
394; Civ. Fr. 2019). 
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Art. 1660 DESPRE FIDEJUSIUNE Codul civil 

Tezi. fr. Art. 2019.— La solvabilit€ d'une eaution ne sestime qwen gard 
ă ses propriâtâs foneiăres, except en matiăre de commeree ou lorsque la dațte 
est modique. 

On n'a point €gard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion de- 
viendrait trop difficile par l6loignement de leur situation. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Abitaţiune 8. Executare silită 13. 
Afaceri comerciale 1, 17, | Fidejusiune 1 urm, 

18. Garanţie 1 urm. 
Amanet 15, 16, Imobile 1—16. 
Apreciere suverană 4, 13, | Indiviziune 9, 

19 Ipotecă 10, 11, 14. 
Bani 15, 16. Litigiu 3, 4, 3. 
Circumscripţia curţii de | Probă 11. 

apel 12. Rentă 15, 16. 
Comerciale afaceri 1, 17, | Rrzoluţiune 5, 

18 Sarcine 2. 
Solvalibilitate 1 urm, 
Urmărire silită 13, 
z8. 

Datorie mică 1, 19. 
Depărtare 13. 
Dovadă 1, 8 
Embatic 6. Uzufruct 7, 8. 

Doctrină, 

1. Potrivit: dispoziţiilor art. 2019 c. civ. 
fr. (1660 ce. civ. rom.) solvabilitatea garan- 
tului se măsoară numai după bunurile i- 
mobile, afară de cazul când datoria este 
mică sau afacerea este comercială, (Dal- 
loz, R6p.. Cautionnement, No. 150; Suppl., 
Canionnement, No. 31; Alexanaresec, X, 
p. 136). 

2, Aceste imobile trebuesc să fie libere 
sau cel puţin, după scăderea sarcinelor, să 
aibă o valoare care să garanteze în de a- 
juns obiectul obligaţiei.  (Daloz, Râp., 
Cautionnement, No. 152; Suppl., Caution- 
nement, No. 52; Alexandresco, X, p. 156). 

3. Prin imobile în litigiu nu trebueşte să 
se ia în consideraţie definiţia prevăzută în 
art. 1700 e, civ. fr. (1405 e. civ. rom.) po- 
trivit căruia lucrul este litigios când este 
proces început asupra lui. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 250 bis 1; 
Pont, II, No. 125; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 
$ 425. nota 7, p. 678; Laurent, XXVIII, No. 
190; Huc, XII, No. 190; Baudry et Wabhl, 
No. 978; Guillouard, No. 91; Alexandresco, 
X, p. 136). 

4. Tribunalele vor aprecia în moă su- 
veran, după împrejurări, dacă imobilele 
suni în litigiu. (Pont, II, No, 125; Laurent, XXVIII, No. 190; Baudry et Wahl, No. 978; Guillouard, No. 91; Planiol, II, No. 233%; 
Alexandresco, X, p. 136). , 

5. Astfel, imobilele a căror proprietate 
este rezolubilă în mâinile garantului, nu 
vor fi admise. (Pont, II, No. 126; Aubry et. 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 425, p. 678; Dalloz, 
Rep. Cautionnement, No. 151; Baudry et 
Wahl, No. 978; Guillouard, No. 9i; Alexan- 
dresco, X, p. 136). 

„ De asemenea, imobilele supuse emba- 
ticului, (Pont, II, No. 126). 

7, De asemenea, imobilele pe care ga- 
rantul le are numai în uzufruct, (Pont, II, 
De 126; Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 
151). 

8. Imobilele grevate de un drept de u.- 
zufruci, uz sau abitaţie vor fi socotite scă- 
zându-se din valoarea lor, valoarea ace- 
stor drepturi reale. (Demante et Colmet 
de Santerre. VIII, No. 250 bis, II; Lau- 
rent, XXVIII, No. 191; Huc, XII, No. 19; 
Baudry et Wahl, No. 979; Guillouard, No. 
92; Alexandresco, X, p. 156). 

9. Imobilele indivize nu pot fi admise la 
garanţie. (Dalloz, R€p., Suppl., Cautionne- 
ment, No. 51). 

10. Imobilele ipotecate vor fi admise la 
garanţie dacă valoarea lor, după ce se 
scade ipoteca, este suficientă. (Pont, II, No, 
127; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 4%, p. 
679; Laurent, XXVIII, No. 191; Baudry et 
Wabhl, No. 979; Guillouard, No. 92). 

11, Debitorul care prezintă garanția tre- 
bueşte să probeze că imobilele nu sunt i- 
potecate iar nu pârîtul (Pont, II, No. 128; 
Laurent, XXVIII, No. 194; Alexandresco, 
X, p. 136, 157; Contra: Dalloz, Rep, Suppl., 
Surenchăre, No. 127). : 

-12. Pentru valabilitatea garanţiei nu este 
necesar ca imobilele să fie situate în cir- 
cumscripţia curții, unde se primeşte ga- 
ranția. (Demanie et Colmet de Santerre, 
VIII, No._250 bis, III; Pont. II, No. 124; 
Laurent, XXVIII, No. 19%; Huc. XII, No. 
190: Baudry et Wabhl, No. 978; Guillouard, 
No. 90). 

13, Potrivit dispoziţiilor art, 2019 c. 
civ. fr. (1660 c. civ. rom.) pentru ca imo- 
bilele date în garanţie să poată fi luate 
în consideraţie, trebuește ca ele să nu fie 
la o depărtare prea mare care să facă di- 
ficile lucrările de executare asupra lor, 
ceea ce se va aprecia în mod suveran de 
tribunale. (Demante ei Colmet de Santerre, 
VIII. No. 250 bis. III: Laurent, XXVIII, No. 
192; Baudry et Wabl, No. 978; Guillouard, 
No. 90; Planiol, II, No. 2536; Alexandresco, 
X, p. 156). 

, 14. Legea nu prevede ca garantul să fie 
obligat a i se lua de către creditor o in- 
seripție ipotecară asupra imobilelor, ci nu- 
mai ca el să poseadă imobile în -valoare 
suficientă pentru garantarea datoriei. (De- 
manie et Colmet de Santerre, VIII, No. 
250 bis, IV; Laurent, XXVIII, No. 187; Huc, 
XII, No. 190; Baudry et Wahl, No. 979; 
Guillonard, No. 10%; Alexandresco, X, p. 
136). 

15. Garantul dacă nu are imobile sau 
nu are imobile suficiente este admis a da 
în amanet bani sau rente asupra Statului. 
(Aubry et Rau, ed. 5-a, III, $ 294, text 
şi notele 84 ter, 85, p. 877; Dalloz, Rp. 
Cautionnement, No. 130; Contra: Alaxan- 
dresco, X, p. 138). , 

16. In acest caz, însă, nu sunt admise 
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alte valori imobiliare decât bani sau rente 
de Stat. (Pont, II, No. 1575; Aubry et Rau, 
ed, 5-a, III, $ 294, nota 85, p. 877; Dalloz, 
Rep. Suppl., Cautionnement, No. 31). 

17, Excpeţiunea relativă la afacerile 
comerciale, după o părere, priveşte cazul 
când datoria principală este comercială, 
fără să aibă vreo importanţă calitatea ga- 
rantului. (Pont, II, No. 120; Dalloz, Rep 
Cautionnemenit, No. 130; Laurent, XĂVIII, 
No. 189; Huc, XII, No. 189; Baudry et 
Wabl, No. 977; Guillouard, No. 88). 

18, După altă părere, această excepţie 

DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1661 

trebueşte interpretată în mod larg şi deci 

un bogat comerciant va putea fi admis 

a garanta datoria civilă a unui necomer- 
ciant. (Troplong, Du cautionnement, No. 
206). 

19, Tribunalele vor aprecia în mod su- 

veran, dacă în conformitate cu dispoziţiile 

art. 2019 c. civ. fr. (1660 c. civ. rom.) 

datoria este mică. (Pont, II, No. 118; Lau- 

rent, XXVIII, No. 189; Huc, XII, No. 18; 

Baudry et Wahl, No. 976; Guillouard, No. 

88). 

Art. 1661. — Dacă îidejusorul, căpătat de creditor de bună 

voe sau judecătorește, a 'devenit apoi nesolvabil, trebue. să se 

dea un .altul. 
Această regulă nu se aplică în singurul caz în care îideju- 

sorele s'a dat numai în puterea unei convenţiuni, prin care cre- 

ditorele a cerut de fidejusor o anume persoană. (Civ. 1133; Civ. 

Fr. 2020). 

Teat. fr. Art. 2020. — Lorsque la camtion rețue par le ertancier volon-" 

tairement ou en justice, est ensuite devenue insolvable, îl doit en Gtre donnâ 

une autre. 

Cette rbgle regoit exception dans le cas seulement ou la caution n'a 6t€ 

donne quwen 'vertu Wune conrention par laquelle le exâancier a exig€ une telie 

personne pour caution. 

Doctrină. 

]. Potrivit dispoziţiilor art. 2020 c, civ. 
îr. (1661 c. civ. rom.) dacă garantul de- 
vine insolvabil, debitorul trebueşte să dea 
un altul, deoarece în general, el răspunde 
de solvabilitatea viitoare a  garantului, 
(Dalloz, R&p., Cautionnement, No. 141; A- 
lexandresco, X, p. 157). 

2, Dispoziţiile art. 2020 ce. civ. în. (1661 
c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea la fi- 
dejusiunea convenţională, legală sau ju- 
diciară. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 251 bis, II; Pont, II, No. 137, 
158: Dalloz, Re&p., Cautionnement, No. 141; 
Baudry et Wabhl, No. 982; Guillouard, No. 
95; Alexandresco, X, p. 157). 

3. Pentru ca dispoziţiile acestui articol 
să-şi găsească aplicaţiunea,. chiar -dacă fi- 
dejusiunea s'a făcut la obligația principală, 
fără ca debitorul s'o fi promis mai înainte 
se cere condiţiunea ca debitorul să fi avut 
cunoştinţă de fidejusiune şi de intenţia cre- 
ditorului de a face din fidejusiune o con. 
diţie a contractului. (Dalloz, Râp., Cauti- 
onnement, No. 143; Suppl., Cautionnement, 
No. 53: Baudry et Wahl, No. 983; Gu- 
illouard, No. 96). | 

4, Creditorul va putea cere alt tidejusor 
chiar dacă fidejusorul dat era insolvabil 

4505. — Codul civil adnotat. — IN. — 20 

în momentul încheierii contractului, dacă 
el nu cunoştea insolvabilitatea acestuia. 
(Pont, II, No. 142; Baudry et Wahl, No. 
984; Contra: Guillouard, No. 97; Alesan- 
dresco, X, p. 138). | | 

5, Fidejusorul devine insolvabil când nu 
mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
art. 2019 c. civ. fr. (1660 c. civ. tom.). 
(Pont. II, No. 144; Laurent, XXVIII, No. 
196; Huc, XII, No. 191; Baudry et Waki, 
No. 985; Guillouard, No. 98). 

6. În cazul când solvabilitatea fidejuso- 
rului a fost numai micşorată, debitorul tre- 
bueşte să dea o fidejusiune suplimentară. 
(Dailoz, BRâp., Cautionnement, No. 137; 
Laurent, XXVIII. No. 195, 197; Baudry et 
Wabhl, No. 986; Guillouard, No. 9; A- 
lexandresco, X, p. 137, 138). 

7, Când fidejusorul a încetat din vieaţă 
nu &ste locul a. se da o altă cauţiune. (Pont, 

[I, No. 147; Dalloz, Râp., Cautionnement, 

No. 140; Baudry et Wabhl, No. 987; Gu- 

illouard, No. 100; Alexandresco, &, p. î37, 

nota 3). : 
9, In cazul când fidejusorul a devenit in- 

solvabil, creditorul are dreptul nu numai 
să ceară o nouă fidejusiune, ci să ceară 
fie plata datoriei, fie rezilierea contractului 
cu daune interese. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement, No. 166). ! 
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CAPITOLUL II. 

Despre efectele fidejusiunii. 

Secţiunea |. — Despre efectele fidejusiunii între creditor şi cauționator (fidejusor]. 

Art. 1662. — Fidejusorul nu este ţinut a plăti creditorului, 
decât când nu se poate îndestula dela debitorul principal, asupra 
averii căruia trebue mai întâi să se facă discuţiune, afară numai 
când însuşi a renunţat la acest beneficiu, 
cu datornicul. In cazul din urmă, 

sau s'a obligat solidar 
efectul obligaţiunii sale se re- 

gulează după principiile statornicite în privința datoriilor solidare. 
(Civ. 1039 urm,, 
42, 464;Civ. Fr. 2021). 

Tezt. fr. Art. 2021. 

1042, 1148, 1663 urm., 1677; Pr. Civ. 112; C. com. 

i RR — La caution n'est obligte envers le crâaneier î le payer quă dâfaut du debiteur, qui doit âtre prealablement discute dans ses biens; ă moins que la caution n'ait renone6 au bân&fice de discussion, ou ă moins quelle ne se soit obligte solidairemenț avec le d6biteur; auque]l cas l'effet de son enga- gement se r&gle par les principes qui ont 6t6 €tablis pour les dettes solidaires. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

- Acţiune 8, Ipotecă 19. 
Beneficiu de discuțiune Natura afacerii 7, 

12—21 Plată 6,7, 8. 
Codebitor solidar 22, 23. 
Comercială materie 16, 
Debitor principal, 1—412, 

20, 21 21. 
Decădere 3, 4. 
Definiţie. 12, 
Executare silită 1, 2, 7 

9-12. 

Pluralitate de debitori 14, 
15. 

Renunţare 17, 18, 19. 
Scadenţă 7. 
Solidaritate 14, 15, 18, 22, 

Succesiune 20. 
Suspendare 2, 

Fidejusiune 1 urm, * Termen 2—8, Hotârire 10, 14. Titluri executorii 10. Insolvabilitate 24. Urmărire silită 1, 2, 7, Intârziere 7, 9, 9—12. 

Doctrină. 

1, Creditorul nu poate urmări pe fide- 
jusor, decât în cazul când poate fi urmărit 
însăşi debitorul principal, (Dalloz, Rp., 
Cantionnement, No. 167; Alexandresco, X, 
p. 141). 

2. Potrivit acestui principiu, fidejusorul are drepiul să se folosească de termenele 
şi suspendările acordate de lege sau de cre- ditor debitorului principal. (Baudry et Wahl, No. 1013; Guillouard, No. 118; Pla- niol, II, No. 2339; Alexandresco, X, p. 144). 3. Decăderea debitorului principal din beneficiul termenului, după o părere, adu- ce şi decăderea din termen a fidejusorului, 
afară de cazul când s'a prevăzut un termen special diferit pentru el. (Larombiere, O- bligations, Art. 1188, No. 22; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 305, text şi nota 18, p. 90; Dalloz, Rep. Obligations, No. 1306; 
Suppl., Cautionnement, No, 43; Laurent, XĂ VIII, No. 213; Huc, XII, No. 195, 259). 
„4. După altă părere, în acest caz fide- Jusorul se foloseşte de termenul stipulat in convenţie. (Duranton, XI, No. 120; Demolombe, XV, No. 707; Pardesus, Cours de droit commercial, IV, No. 1130; Dalloz, Rep., Obligations, No. 1306; Suppl., 

Cautionnement, No. 45; Baudry et Wah], 
No. 1014; Guillouard, No. 118; Bravard- 
Veyritres et Demanșeat, Trait€ du droit commercial, V, p. 158, nota 1: Planiol, ]|, 
No. 25339; Alexandresco, X, p. 141). 

5. Dacă debitorul principal renunță la 
beneficiul termenului, acest fapt nu poate 
fi  opozabil fidejusorului. (Baudry et 
Wahl, No. 1065: Alexandresco, X, p. 141). 

Fidejusorul poate plăti înainte de ter- 
men dacă debitorul principal are acest 
drept. (Baudry et Wabl, No. 1018). 

7. În cazul când după natura obligaţiei, 
debitorul nu poate fi obligat să plătească 
decât după ce va fi fost pus în întârziere, 
creditorul nu poate urmări pe fidejusor nu- 
mai la simpla scadență a termenului şi 
neplata debitorului. (Dalloz, R&p, Caution- 
nement, No. 179; Suppl., Cautionnement, 
No. 46). 

8. In afară de acest caz, după o părere, 
dacă debitorul nu-şi execută obligaţia la 
termen, creditorul poate acţiona pe fide- 

"fusor. (Pont, Il. No. 154, 155; Aubry et, 
Rau, ed, 4-a, IV, $ 426, text şi nota 6, p. 
681; Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 179; 
Suppl., Cautionnement, No. 46; Laurent, 
XĂVIII, No. 205; Huc, XII. No. 1%; Gu- 
illouard, No. 23, 217; Planiol, II, No. 23538). 

9, După altă părere, în toate cazurile, 
creditorul înainte de a urmări pe fidejusor, 
va trebui să puie în întârziere pe debitor. 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
239 bis, VI; Baudry et Wabl, No, 1023). 

10. Titlurile executorii de plin drepti con- 
tra debitorului principal, după o părere, 
sunt executorii şi contra fidejusorului. (Dal- 
loz, R&p., utionnemeni, No. 520), 

1]. După altă părere, hotărîrea obţi- 
nută contra debitorului principal nu este 
executorie contra fidejusorului. (Baudry ei ab. No. 1020; Alexandreseo, X, p. 14, 
149), . 
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12. Prin beneficiul de discuţiune se în- 
țelege obligaţia creditorului de a urmări 
şi vinde mai întâi averea debitorului prin- 
cipal şi numai apoi în caz de neîndestu- 
lare a urmări pe fidejusor. (Planiol, Ii, No. 
25341; Alexandresco, X, p. 142). 

13. Orice fidejusor poate opune credito- 
rului beneficiul de discujiune. (Baudry et 
Wahl, No. 1041; Planiol, II, No. 2542; A- 
lexandresco, X, p. 142). 

14. In cazul când sunt mai mulţi debi- 
tori solidari şi fidejusorul a garantat nu- 
mai pe unul dintre ei, fidejusorul nu va 
putea invoca decât contra acestui debitor 

_ beneficiul de discuţiune. (Demanie et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 245 bis, V; 
Pont, Ii, No. 18; Laurent, XXVIII, No. 
216; Alexandresco,, X, p. 146; Contra: Tro- 
plong, No. 270; Mass6 et Verg6 sur Za- 
chariae, V, & 760, nota 4, p. 68; Taulier, 
Thâorie raisonnâe du code civli, VII, p. 24). 

15. Dacă însă a garantat pe toți debi- 
torii solidari, va putea invoca contra tu- 
turor beneficiul de discuţiune. (Huc, XII, 
No. 197). 

16. Beneficiul de discuţiune este admis şi 

în materie comercială. (Pont, II, No. 158; 
Dalloz, R&p,  Cautionnement, No. 176; 
Suppl., Contionnement, No. 44; Laurent, 
XXVII, No. 209; Huc, XII, No. 196; Bau- 
dry et Wahl, No. 1049; Guillouard, No. 
196; Alexandresco, X, p. 145; Contra; Tro- 
plong, No. 253). 

17. Fidejusorul nu are dreptul la bene- 
ficiul de discuţiune când, a renunţat la acest 
drept expres sau tacit. (Dalloz, Rep., Cau- 
tionnement, No. 174; Pont, II, No. 161; Lau- 
rent, XXVIII, No. 206; Huc, XII, No. 194; 
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Baudry et Wahl, No. 1042; Guillouard, No. 
125; Alexandresco, X, p. 144, 145). 

18. Fidejusorul care sa obligat solidar 
este considerat că a renunţat la beneficiul 
de discuţiune. (Dalloz, R€p., Cautionnement, 
No. 210;. Alexandresco, X, pag. 145). 

19. Fidejusorul care a dat o ipotecă nu 
are dreptul să invoace beneficiul de dis- 
cuțiune. (Alexandresco, X, p. 142, nota 5). 

20. In afară de cazurile prevăzute de 
art. 2021 ce. civ. fr. (1662 ce. civ. rom), mai 
sunt şi alte cazuri când fidejusorul nu poa- 
te invoca beneficiul de discuţiune. Astfel, 
când fidejusorul moşteneşte pe debitorul 
principal. (Pont, II, No. 157; Dalloz, Rep. 
Cautionnement, No. 174; Laurent, XXVIII, 
No. 208; Huc, XII, No. 196; Baudry et 
Wabhl, No. 1025; Guillouard, No. 127; Pla- 
ni0l, II, No. 2342). 

21. De asemenea în cazul când insolva- 
bilitatea debitorului principal este notorie. 
(Pont, II, No. 157; Dalloz, Rep. Caution- 
nement, No. 174; Laurent, XĂVIII, No. 20; 
Huc, XII. No. 196; Baudry et Wabhl, No. 
1024, Guillouard, No. 127; Alexandresco, 
X, p. 145, nota 4). 

29. Fidejusorul solidar, după o părere, 
este asimilati în totul cu un codebitor so- 
lidar. (Planiol, II, No. 2352). 

23. După a doua părere nu există asi- 
milare completă între fidejusorul solidar 
şi codebitorul solidar. (Pont, II, No. 163; 
Demante et Colmei de Santerre, VIII, No. 
272 bis, III; Dalloz, Râp., Suppl., Caution- 
nement, No. 52; Laurent, XXVIII, No, 206; 
Huc, XII. No. 19%, 261; Baudry et Wabl., 
No. 919; Guillouard, No. 125). 

Art. 1663. — Creditorul nu este îndatorat să discute averea 

debitorului principal, dacă garantul nu o cere dela cele dintâi lu- 

crări îndreptate contra sa. (Civ. 1662, 1664 urm.; Pr. civ. 106, 

107, 111, 392—396; Civ. Fr. 2022). 

__ Tezt. fr. Art. 2022, — Le ereaneier n'est obligă de discuter le dâbiteur 
principal que lorsque la caution le requiert, sur les premitres poursuites diriges 
contre elle. 

- Doctrină, 

„1. Tribunalele nu pot să ordone din o- 
ficiu discuţiunea averii debitorului prin- 
cipal, ci ea trebue cerută de fidejusor. 
(Pont, II, No. 167; Dalloz, Rep., Cautionne- 
ment, No. 178; Guillouard, No. 429; Alexan- 
dresco, X, p. 145). 

2, Potrivit dispoziţiilor art. 2022 ce. civ. 
Îr. (16653 c. civ. rom.) fidejusorul trebueşte 
să ceară discutarea averii debitorului prin- 
cipal dela primele lucrări îndreptate în 
contra sa. Prin primele urmăriri se înţelege, 
după o părere, că excepțiunea discuţiunii 
trebueşte să fie propusă în limine litis. 
(Troplong, Du Cautionnement, No. 250 
urm.: Alexandresco, X., p. 145). 

3. După a doua părere, prin cuvintele 
primele urmăriri, nu se înţelege primul act 
de urmărire îndreptat contra fidejusorului, 
ci toate urmăririle făcute până când din 
conduita fidejusorului se poate deduce in- 
tențiunea sa de a renunța la invocarea ex- 
cepțiunii discuţiunii. (Pont, II, No. 107, 
168; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 253 bis, I; Dalloz, Rep. Cautionnement, 
No. 182, 184; Huc, XII, No. 19; Laurent, 
XXVIII, No. 211). 

4. Tribunalele: vor aprecia dacă excep- 
țiunea de discuţiune a iost propusă în ter- 
men sau tardiv. (Laurent, XĂXVIII, No. 211; 
Huc, XII, No. 198; Guillouard, No. 150). 

5. In cazul când bunurile a căror discu- 
țiune o cere fidejusorul au fost dobândite 
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de debitorul principal după primele urmă- 
riri, fidejusorul poate invoca beneficiul dis- 
cuțiunii şi mai târziu, deoarece în acest 
caz nu poate îi considerat că a renunțat 
la. excepţiunile care s'au născut după dis- 
cuiarea în fond. (Troplong, No, 256; De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 253 
bis, III; Pont, II, No. 171; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 420, nota 9, pag. 682; Dal- 
loz, R€p., Cautionnement, No. 189: Gu- 
illouard, No. 131; Alexandresco, X, p. 144; 
Contra: Duranton, XVIII, No. 337; Baudry 
et Wabl, No. 1045). 

6. Fidejusorul poate invoca beneficiul de 
discuţiune după ce a contestat existența o- 
bligației principale sau valabiiiitatea fide- 
jusiunii. (Pont, IL, No. 170; Demante et Col- 
met, de Santerre, VIII, No. 255 bis, Ii; 

DESPRE FIDEJUSIUNE Codul civi] 

Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, 8 426, text şi 
nota, 8, p. 682; Dalloz, Rep., Cautionnement, 
No. 187; Huc, XII, No. 19%; Alexandresco, 
X, p. 144). , 

7. De asemenea, fidejusorul poate invo- 
ca beneficiul de discuţiune după ce a opus 
creditorilor lipsa de calitate. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 255 bis, II; 
Pont, II, No. 170; Huc, XII, No. 198). 

În cazul când creditorul face urmări- 
rea pe baza unui act autentic executor, 
fidejusorul va invoca discuţiunea după ce 
i-a fost notificat comandamentul, somaţia 
sau alte acte de executare. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 255 bis, II; 
Pont, II, No. 170; Dalloz, Rep., Cautionne- 
ment, No. 181; Huc, XII, No. 198). 

Art. 1664. — Fidejusorele care cere discuţiunea trebue să indice creditorului averea debitorului 
spesele cuviincioase pentru punerea în 

principal şi să anticipeze 
lucrare a executării, 

Nu se va ține seamă arătarea bunurilor debitorului principal situate afară din teritoriul juridicțional al curţii apelative, în care trebue să se efectueze plata, sau a bunurilor în litigiu, ori a bu- nurilor deja ipotecate pentru siguranța 
„în posesiunea debitorului. (Civ. 1660, 

Text. fr. Art. 2023. — La cantion 
au creancier les biens du dbiteur prinei 
pour faire la discussion. 

Elle ne doit 
V'arrondissement de 

pal, 

datoriei, care nu mai sunt 
1665, 1794; Civ. Fr. 2023). 

qui requiert la discussion, doit indiquer 
et avancer. [les deniers suffisants 

indiquer ni des biens du debiteur principal situâs hors de la, cour royale du lieu oi le paiement doit âtre fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothâquts ă la, dette qui ne sont plus en la possession du debiteur. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Anticipare 14, 15, 16. 
Apreciere suverană 6, 17. 

Discuţiuni succesive 10— 
13, 

Bunuri indivize 7. Fidejusiune 14 urm. 
Bunuri litigioase 3—8, Imobile 1, 2- 
Cheltuieli 14—17. Indiviziune 7. 
Circumscripţia curţii de Ipotecă 8. - “apel 2, Lucruri mobile 1, 2. 
Datorie intreagă 9. 
Daune-interese 13, 
Discuţiune 1 urm. 

Otertă reală 15. 
Solvabilitate 4. 

Doctrină, 

1. Fidejusorul poate să indice creditoru- 
lui bunuri mobile sau imobile ale debito- 
rului pe care să le urmărească, (Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 254 bis, 
II; Pont, II, No. 178; Aubry et Rau, ea. 
4-a, LV, 8 426, text şi nota îi, p. 683; Dal- 
loz, Rp., Cautionnement, No. 191; Suppl., 
Cautionnement, No. 47; Laurent, XXVII, 
No. 213; Huc, XII, No. 19%; Baudry ei 
Wabhl, No. 1037; Guillouard, No. 153; Pla-- niol, ÎI], No. 2543; Alexandresco, X, p. 144), 

2. Fidejusorul nu poate să indice bunuri situate afară de circumscripția curții de 

apel unde trebueşte să se facă plata, de- oarece creditorul nu poate fi expus la în- târziere sau cheltuieli, (Dalloz, H6p., Cau- tionnement, No. 194; Alexandresco, X, p. 

„38. De asemenea, fidejusorul nu poate să indice bunuri litigioase, (Dalloz, Rep., Cau- ționnement, No. 194; Alexandresco, X, p 
44), 
4. Accepţiunea termenelor bunuri liti- 

gioase din acest articol va fi mai strâmtă 
decât aceea din art. 2019 ce. civ. ir. (1660 
e. ciy. rom.), cu privire la aprecierea sol- vabilităţii fidejusorului, (Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 426, nota 10, p. 682; Dalloz, 
Rep., Suppl., utionnement, No. 49; Gu- illouard, No, 156; Comp: Alexandresco, X, 
p. 144). : 

5. De asemenea, peniru ca bunurile să 
fie litigioase nu se cere ca să fie îndepli- 
nite  condiţiunile prevăzute de art. 1700 
c. civ. fr. (1405 c. civ. rom). (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 426, nota 10, p. 6%; 
Dalloz, Rep. Suppl, Cautionnement, No. 
49 

6. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
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veran dacă bunurile indicate sunt sau nu 

litigioase. (Dalloz, Rep., Suppl., Cautionne- 

ment, No. 49; Laurent, XXVIII, No. 215; 

Has XII, No. 200; Baudry et Wahl, No. 

1035). 

7, Astfel, se pot considera ca bunuri li- 

tigiose bunurile iîndivize. (Pont, TI, No. 181; 

Laurent, XXVIII, No. 215; :Huc, XII, No. 

200; Baudry et Wabhl, No. 1033; Guillouard, 

No. 136; Alexandresco, X, p. 144, nota 1). 
8, De asemenea, bunurile care deşi în 

posesia debitorului dar sunt grevate de 

numeroase ipoteci. (Pont, IL, No. 178; Dal- 

loz, R&p., Cautionnement, No. 194; Baudry 

et Wahl, No. 1033; Guillouard, No. 156; 

Planiol, ÎI, No. 2345). 
9. Nu este necesar ca bunurile indicate 

să acopere întreaga datorie, însă în orice 

caz să acopere o parte însemnată. (Deman- 

ie et Colmet de Santerre, VIII, No. 254 

pis, VII; Pont, II, No. 178; Aubry et Rau, 

ed. 4-a, IV, 8 426, text şi nota 12, p. 68; 

Dalloz, R&p., Cautionnement, No. 191; Huc, 

XII, No. 199; Baudry et Wahl, No. 1037; 
Guillouard, No. 155). 

10. Fidejusorul trebuește să indice oda- 

ţă toate bunurile ce urmează să fie supu- 

se discuţiunei. (Pont, II, No. 179; Dalloz, 

Râp., Cautionnement, No. 192; Suppl., Cau- 

tionnement, No. 48; Laurent, XXVIIL, No. 

214; Huc, XII, No. 199; Baudry et Wabhl, 

No. 1031; Gauillouard, No. 134), 

11. Dacă însă bunurile ce le indică în 

urmă nu făceau parte din patrimoniul de- 

bitorului, la data îndicaţiunii anterioare, 

sunt. permise şi mai multe indicaţiuni. 

(Pont, II, No. 179; Dalloz, R€p., Caution- 

nement, No. 192; Suppl, Cautionnement, 
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No. 48; Laurent, XXVIII, No. 214 Huc, 

XII, No. 199; Baudry et Wabhl, No. 1031; 

Guillouard, No. 134). 
“12, De asemenea, fidejusorul poate face 

şi alte indicaţiuni posterioare, dacă desco- 

pere bunuri ale debitorului. (Laureni, 

KXVIII, No. 214 Huc, XII, No. 199; Bau- 

dry et Wabhl, No. 1051; Guillouard, No. 

134). 

13. Dacă însă aceste indicaţiuni tardive 

ar aduce o pagubă creditorului, fidejuso- 

rul va, fi obligat la plata de daune-interese. 

(Dailoz, Râp.. Suppl., Contionnement, No. 

48; Laurent, XXVII, No. 214 Huc, XII, 

No. 199). ! ! 

14, Fidejusorul este obligat să anticipeze 

cheltuielile necesare deoarece discuţiunea se 

face în interesul său. (Pont, II, No. 174; 

Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 19%; 

Baudry et Wabhl, No. 1028; Guillouard, No. 

159; Alexandresco, X, p. 144). 
15, Anticiparea cheltuielilor se va face 

prin oferte reale urmate de. consemnarea 

sumei. (Baudry et Wahl, No. 1027; Gu- 

ilouard, No. 139). 
16, Anticipația cheltuielilor nu este ne- 

voie să fie făcută de fidejusor decât numai 

dacă va fi cerută de creditor. (Laurent, 

XXVIII, No. 212, 247; Baudry et Wahl, 

No. 1029; Guillouard, No. 140; Contra: 

Pont, II, No. 175). 

17. Tribunalele, dacă exisiă contestaţie 

vor fixa cuantumul sumei ce trebueşte de- 

pusă ca cheltueli şi vor hotărî dacă suma 

trebueşte dată creditorului sau: consemnată. 

(Pont, II, No. 176; Dalloz, Rp. Caution- 

nement, No. 195; Baudry et Wabl, No. 

1030; Guillouard, No. 140). 

Art, 1665. — De câte ori cauţionatorul va arăta bunuri în 

cuprinderea articolului precedent şi va anticipa şi spesele cuviin- 

cioase pentru discuţiune, creditorul rămâne către garant răspun- 

zător până la valoarea bunurilor arătate, în caz de nesolvabilitate 

a debitorului principal survenită prin amânarea urmăririi. 

1664; Civ. Fr. 2024). 

(Civ. 

Tezt. fr. Art. 2024. — 'Toutes les fois que la caution a fait Vindieation 

de biens antoriste par l'artiele precedent et qu'elle a fourni les deniers suffisants 

pour la discussion, le er€ancier est, jusqua concurrence des biens indiquss, res- 

ponsable, ă l'egard de la eaution, 
venue par le d6faut de poursuites. 

Doctrină, 

1. Creditorul este răspunzător de negli- 
jența sa de îndată ce a primit dela fide- 

usor cheltuielile sau a cerut ca aceste chel- 

tuieli să fie consemnate. (Dalloz, Râp., Cau- 
tionnement, No. 197; Alexandresco, X, pag. 
144, 145). 

2, Creditorul este obligat să urmărească 

toate bunurile ce i-au fost indicate de 

fidejusor. (Baudry et Wabhl, No. 1040; Gu- 

illouard, No. 144; Alexandresco, X, p. 144). 

de insolvabilit du dâbiteur principal sur- 

3. Dispoziţiile art. 2024 c. civ. fr. (1065 

e. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea când 

între bunurile indicate se află și imobile 

care sunt ipotecate pentru asigurarea în- 

săşi creanţei şi alte imobile _neipotecate. 
(Pont, [I, No. 185; Laurent, XXVIII, No. 
218 Huc, XII, No. 202; Guillouard, No. 
144). 

“4, Creditorul nu este răspunzător dacă 
debitorul devine insolvabil înainte ca e] 
să fi avut timpul să facă urmărirea sau în 
timpul când face în mod diligent urmă- 

S 
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rirea. (Pont, II, No. 185; Dalloz, Rep., până la concurenţa valorii bunurilor indi- Cautionnement, No. 197). | cate de fidejusor, din care se vor scădea Fidejusorul va fi obligat să facă do- cheltuielile de urmărire. (Laurent, XXVII, vada că insolvabilitatea debitorului se da No. 217; Huc. XII, No. 202; Alexandresco, toreşte neglijenţei creditorului, (Baudry et _X, p. 144, 145). ! ahl, No. 1039; Guillouard, No. 145; A- 8. Fidejusorul va fi obligat, să stabi- lexandresco, X, p. 145). lească valoarea pe care ar fi produs-o 6.. Tribunalele vor aprecia dacă credi- diseuţiunea bunurilor debitorului, (Laurent, torul a fost sau nu neglijent. (Pont, II, XXVIII, No. 217; Huc, XII, No. 2%; Gu. No. 18; Gauillouard, No. 149). illouard, No. 143). 7. Creditorul neglijent este răspunzător 

Art. 1666. — Când mai multe persoane au garantat unul şi același creditor, pentru una şi aceeaşi datorie, fiecare din ele ră- mâne obligată pentru datoria întreagă. (Civ. 1039 urm., 1108, 1652, 1657, 1667 urm., 1674, 1710; Com. 42; Civ. Fr. 2025). 

Text. fr. Art. 2025. — Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cau- tions dun mâme dâbiteur pour une mâme dette, elles sont obligâes chacune 3 toute. la dette. 

Doctrină, ment, No, 291; Dalloz, Rep, Cautionnemenţ No, 205, 209). | 5 1; Când mai multe persoane garantează 3. După altă părere dominantă, fideju. conțuci o datorie, chiar divizibilă, ele sunt sorii în acest caz, nu sunt „Presupuşi că obligate fiecare pentru întreagă datorie, sunt legaţi prin solidaritate între ei, (De- contrar regulei art. 1220 e. civ. În. (1060 e.  mante et Colmet de panterre. VIII No, civ. rom. (Dalloz, Rep., Cautionnement, 226; Pont, II, No, 192; 2alloz, DĂ up fi No. 205; Laurent, XXVIII, No. 219: Baudry Neu gonnement, pe Il aprent ACTII, 
& Whal, No. 1020: E aniol, IL, No. 234; illouard, No. 147; Planiol, II, No 254; - oxan Tesco, A, p. 147, , ) . , Comp.: Alexandresco, . X, p. 147, nota 4). 2, Fidejusorii unui aceluiaşi debitor pen- . După a treia părere, în acest caz, tru aceeaşi datorie, după o părere, sunt fidejusorii sunt legaţi printr'o obligajiune debitori solidari. (Troplong, Du cautionne- indivizibilă solutione. (Huc, XII, No, 205). 

Art. 1667. — Cu toate acestea, fiecare din persoanele arătate în articolul precedent, întru cât n'a renunțat la benificiul diviziunii, poate cere ca creditorul să dividă mai întâi acţiunea sa și să o reducă la proporţiunea fiecărui, 
Dacă unii din garanţi erau nesolvabili în timpul în care unul din ei obținuse diviziunea, acesta rămâne obligat în proporțiunea unei asemenea nesolvabilităţi; dacă însă nesolvabilitatea a supra- venit după diviziune, atunci nu mai poate îi răspunzător pentru aceasta. (Civ. 1042, 1668 urm., Pr. civ. 106, 107, 111, 112, 392-396; Civ. Fr. 2026). 

Tezi. fr. Art. 2026. — Nâanmoins chacune d'elles. peut î, moins qu'elle n'ait renone€ au bensfice de division, exiger que le erâaneier divise prealable- ment son action et la r6duise ă la part et portion de ehaque eaution. Lorque, dans le temps oi une des caution a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilites; mai elle ne peut plus &tre, xecherehee a raison des insolvabilites survenues depuis la division. 
o + 

7 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Aceeaşi datorie 9. Fidejusiune concomitentă 

Același debitor 9. 10, 

Acţiune 5. 
Anţicipare 8. 
Beneficiu de discuţiune - 

Fidejusiune judiciară 1. 
Fidejusiune ulterioară 10: 
Hotărire 6. 
Insolvabilitate 11—18, 
Invocare 3, 6—9. 
Probă 13. . 
Renunţare 19—22. 
Solidaritate 21, 22. 
Solvabilitate 11, 15, 17. 

Străinătate 16, 17. 
Urmărire silită 4, 7, 8. 

20, 
Beneficiu de diviziune 1 

urm. 
Cheltuieli 8. 
Comercială materie 2. 
Distribuirea preţului 7, 
Dovadă 13, 
Executare. silită 4,7, 8. 
Fidejusiune 1 urm. 

Doctrină, 

1, Beneficiul de diviziune prevăzut de 

art, 2026 e. cif. în. (1607 c. civ. rom.) îşi 

găseşte aplicațiunea şi fidejusorilor Judi- 

ciari. (Dalloz, R€p.„ Cautionnement, No. 

580; Baudry et Wabl, No, 1067; Guillouard, 

No. 160; Alexandresco, X, p. 149). 

2, Beneficiul de diviziune există nu nu- 

mai în materie civilă, ci şi în materie co- 

mercială. (Baudry et Wabhl, No. 1065; A- 

lexandresco, X, p. 149). , 

3, Diviziunea datoriei între cofidejusori 

nu are loc de drept, ci trebuește să fie 

cerută de căire ei. (Dalloz, Rep, Caution- 

nement, No. 208; Laurent, VIII, No. 

219; Planiol, II, No. 2347), 
4, Diviziunea se face numai după ce 

are loc urmărirea, aşa încât unul dintre fi- 

dejusori nu poate obliga pe creditor să 

primească partea sa din datorie înainte de 

facerea urmăririi. (Pont; II, No. 19%; Dal- 

loz, R&p., Cautionnement, No. 214; Laurent, 

XXVIII, No. 222; Huc, XII, No. 206; Bau- 

dry et Wahl, No. 1063; Guiilouard, No, 

149; Planiol, II, No. 2347; Contra: De- 

mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 

257 bis X). 

5. Fidejusorul poate lucra contra debi- 

torului principal pentru a-l descărca, dacă 

voieşte să se libereze de partea sa din da- 

torie devenită exigibilă. (Dalloz, R€p., Cau- 

tionnement, No. 214). , 

6, Excepţiunea de diviziune poate îi în- 

vocâtă în orice stare a cauzei înainte de 

pronunţarea hotăririi. (Demante et Colmet 

de Santerre, VIII, No. 257 bis, II: Pont, 

II, No. 198; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 426, 

nota 22, p. 685; Dalloz, Rep, Cautionne- 

ment, No. 205, 222; Laurent, XXVIII No. 

295; EHuc, XII, No. 206; Baudry et Wabl, 

No. 1063; Guillouard, No. 151; Planiol, II, 

No. 2547; Alexandresco, X. p. 148). 

7. Unul din fidejusori poate invoca be- 

neficiul de diviziune, chiar. după ce bunu- 

rile sale au fost vândute însă nu sa făcut 

încă distribuţia prețului. (Pont, II, No. 204; 

Dalloz, R&p. Cautionnement, No. 20: 

Suppl., Cautionnement, No, 51; Huc, XII, 

No. 206; Guillouard, No. 151; Contra: Du- 

ranton, XVIII, No. 548). 

9. Fidejusorul care învoacă beneficiul 

de diviziune nu este obligat să anticipeze 

cheltuielile necesare peniru urmărirea ce-: 

lorlalți fidejusori, deoarece acest beneficiu 

DESPRE FIDEJUSIUNE 
Art, 1667 . 

este o excepţiune peremptorie. (Pont, II, No. 

197; Dalloz, Rp. Cautionnement, No. 218, 

293: Laurent, VIII, No. 224; Baudry et 

Wahl, No. 1064; Guillouard, No. 150). 

9. Pentru ca fidejusorii să poată invo- 

ca beneficiul diviziunii, trebueşie ca ei 

să fi garantat nu numai aceeaşi datorie, 

ci şi acelaşi debitor. (Pont, II, No. 209; 

Datloz. Râp., Cautionnement, No. 215; Lau- 

rent, XXVII, No. 229; Huc, XII, No. 207; 

Baudry et Wahl, No. 1060; Planiol, II, No. 

2546; Alexandresco, X, p. 149). 

10. Au dreptul la beneficiul de discu- 

țiune fidejusorii cari sau obligat fie con- 

comitent, fie ulterior. (Demante et Colmet 

de Santerre, VIII, No. 257 bis, IV; Pont, 

TI, No. 210; Huc, XII. No. 208; Baudry ei 

Wahl, No. 1058; Guillouard, No. 153; A- 

lexandresco, X, p. 149; Contra: Duranion, 

XVIII, No. 346). i 
1]. Beneficiul de diviziune este admis 

numai între fidejusori solvabili în momen- 

tul când este pronunţată de justiţie iar nu 

în momentul când este cerută, aşa încât in- 

solvabilitatea unora dintre fidejusori care 

a avut loc înainte de pronunțarea diviziu: 

nii este în sarcina fidejusorilor solvabili.: 

(Pont, II, No. 211, 212, 213; Dalloz, R6p. 

Cautionnement, No. 215, 223; Baudry et 

Wahl, No. 1056; Guillouard, No. 156; A- 

lexandresco, X, p. 150). 
12. Dacă unul din fidejusori era insol- 

vabil în timpul în care unul din ei obți- 

nuse diviziunea, creditorul va avea recurs 

contra, celorlalți fidejusori solvabili, cu 

toate că ei achitaseră deja partea lor. 

(Pont, II, No. 213; Dalloz, R&p. Caution- 

nement, No. 226; Alexandresco, X, p- 150). 

13. Creditorul va fi obligat să facă do- 

vadă că unul sau mai mulți din fidejusori 

sunt insolvabili. (Demante et Colmet_ de 

Santerre, VIII, No. 257 bis, XI, XII; Dal- 

loz, R€p., Cautionnemeni, No. 223; Alexan- 
dresco, X, p.. 150). _ 

14. Dacă există contestaţie, cu privire 

la solvabilitatea celorlalţi fidejusori, fide- 

jusorul care cere diviziunea poate cere 

a se discuta averea fidejusorilor pretinși 

insolvabili, însă pe riscul său. (Pont, II, 
No. 216; Dalloz, Râp., Cautionnement, 
No. 224; Huc, XII, No. 211). 
„15. Pentru aprecierea solvabilităţi fide- 
jusorului din punctul de vedere al benefi- 

ciului de diviziune, se va lua în considerare 

întregul patrimoniu, bunuri mobile şi imo- 
bile. (Planiol, II, No. 2349), 

16. Fidejusorul care domiciliază în stră- 

inătate şi nu are bunuri în ţară, poate fi 

asimilat după o părere, cu un fidejusor 

insolvabil. (Duranton, XVIII, No. 342. bis; 
Troplong, No. 312; Dalioz, Râp., Caution- 

- mement, No. 219, 223).: 
17. După altă părere, acest fidejusor nu 

poate fi asimilat cu un fidejusor insolvabil, 

deoarece poate fi solvabil. (Pont, Îl, No. 
214; Baudry et Wabl, No. 1057; Guillouard, 
No. 157). 

18. Insolvabilitatea fidejusorului care 
are loe după pronunțarea diviziunii este 
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în sarcina creditorului. (Dalloz, R&p., Cau- 
tionnement, No. 222). , 

19, Fidejusorii pot pronunţa la benefi- 
ciul de diviziune, Renunţarea poate fi ex- 
presă sau tacită şi nu e supusă vreunei 
forme sacramentale. (Poni, II, No, 204; 
Laurent, XXVIII, No.. 235; Huc, XII, No. 
212; Baudry et Wabl, No. 1066; Guillouard, 
No. 148; Alexandreseo, X, p. 150). , 

20. Renunţarea fidejusorilor la benefi- 
ciul de discuţiune, nu aduce renunţarea 
la beneficiul de diviziune. (Pont, II, No. 
206; Huc, XII, No. 194), 

21. Există renunțare tacită la benefi- 
ciul de diviziune dacă fidejusorii au de- 

Art. 1668. — Dacă creditor 
părțit acţiunea sa, 

DESPRE FIDEJUSIUNE Codul civil 

clarait că se obligă solidar şi ca debitori principali. (Pont, II, No. 205; Dalloz, Rep. 
Cautionnerment, No. 210; Suppl.. Caution- nement, No. 52; Laurent, XXV No, 295; Huc, XII, No. 212; Baudry et Wabl, No. 1066; Guillouard, No. 148; Alexandresco, X, pag. 150). | 

22. Există renunțarea tacită chiar dacă 
fidejusorii declară în act numai că se o- bligă în mod solidar. (Pont, II, No. 205; 
Dalloz, Rep, autionnement, -No, 210; 
SupplL, Cautionnement, No. 52; Laurent, 
XĂVIII, No. 225; Huc, XII, No. 212; Bau: 
dry et Wahl, No. 1066; Guillouard, No. 
148; Alexandresco, X, p. 150), 

ul însuși şi de bună voe, a îm- 
nu mai poate să se lepede de această diviziune, deşi mai înainte de timpul în care a primit-o, 

au fost nesolvabili. (Civ. 1049, 1050; Civ. Fr. 
unii din cauţionatori 
2027). 

Tezi. fr. Art. 2027. — Si le crâancier a divis6 lui-mâme et volontaire- ment son action, il ne peut revenir contre cette division, antârieurement au temps oi il l'a ainsi 

n Doctrină, 

1,. Creditorul este considerat că a îm- 
părțit acțiunea sa când a primit dela fie- 
care fidejusor partea sa. (Dalloz, RE, 
Cautionnement, No. 228; Alexandresco, X, 
p. 150). 

2. De asemenea, când a convenit mai dinainte că datoria va fi împărţită între fi- dejusori. (Baudry et Wahl, No. 1052; A- 
lexandresco, X, p. 150). - 

3. De asemenea, când creditorul cere 
dela unul dintre fidejusori partea sa din datorie, dacă acest fidejusor nu a renun- 
iat la beneficiul de diviziune.  (Dalloz, Rep.. Cautionnement, No. 228: Baudry et Wahl, No. 1052; “Guillouard, No. 158; A- lexandresco, X, p. 150). 

4. Fidejusorii solidari nu pot invoca dis- poziţiile art. 2027 ce. civ. îr; (1668 ce. civ. ron.) deoarece ei nu au beneficiul de di- viziune și dispoziţiile acestui articol sunt aplicabile numai fidejusorilor cari au be- neficiul de diviziune, (Pont, II, No. 220; Laurent, XXVIII, No. 22%; Hue, XII, No. 215). 
5. Potrivit dispoziţiilor art. 2027 c. civ. 

Secţiunea II. — Despre efectete fidejusiunii 

quoiqu'iil y eât, mâme 
consentie, des cautions insolvables. 

fr. (1668 e. civ. rom.) împărțirea de bună voie a acliunii de către creditor are efect a face ca fidejusorii să nu mai fie răspun- zători de  insolvabilitatea cofidejusorilor chiar întâmplată înainte de împărţire. (Dalloz, Rep,, Cautionnement, No, 229). 
6, Impărțirea acțiunii între fidejusori 

şi deci renunțarea creditorului la avanta- 
jul său nu trebueşte să fie acceptată de 
către fidejusori, deoarece legea nu o pre- vede. (Aubry et Rau, ed. 4a, IV, $ 42, nota 23, p. 685; Demante et' Colmet de 
Santerre, VIII, No. 258 bis, II; Pont, 
II, No. 219; Baudry et Wahl, No. 105; 
Guillouard, No. 159). 

7. Chiar în caz de solidaritate între fi- 
dejusori, creditorul poate renunța la ea di- 
vizând acțiunea contra lor. (Baudry et Wahl, No. 1068). 

8. În acest caz însă, dacă creditorul ur- 
măreşte pe unul dintre fidejusori numai 
pentru parte din datorie, nu rezultă nu- 
mai decât că el a înțeles să împartă în 
mod definitiv datoria între fidejusori. 
(Pont, II, No. 221; Laurent, XXVII, No. 226; Baudry et Wahl, No. '1068; Alexan- 
dresco, X, p. 150). 

între debitor şi caufionator | | (fidejusore). 

„Art, 1669. — Cauţionatorul ce a plătit are regres ') contra debitorului principal, atât când a garantat cu ştiinţa debitorului, cât şi pe neștiinţa lui. 
Regresul se întinde atât asupra capitalului, cât şi asupra do- bânzilor și a speselor; cu toate acestea, garantul nu are regres 

  

1) „Are regres, adică: are dreptul de a urmări, 
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Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE Art, 1670 

decât pentru spesele făcute de dânsul, după ce a notilicat debi- 

torului principal reclamaţiunea pornită asupra-i. | 

Fidejusorul are regres şi pentru dobânda sumei ce a plătit, 

chiar când datoria nu produce dobândă, şi încă şi pentru daune- 
interese '), dacă se cuvine. 

Cu toate acestea, dobânzile ce ar îi fost datorite creditorului 

nu vor merge în favoarea garantului decât din ziua în care s'a 

notificat plata. (Civ. 987 urm., 1084, 1088 urm., 1093, 1108 urm., 

1547, 1548, 1549. 1550, 1657, 1672; C. com. 298, 324, 803 urm.; 

Civ. Fr. 2028; Civ. Ital. 1915 $ 3 şi ultim). 

Tezi. fn. Art. 2028. — La caution qui a pay6, a son recours contre le 
debiteur principal, soit que le cautionnement ait 6t6 donn€ au su ou ă ]insu 
du d&biteur. 

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les interâts et les frais; 
ntanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle 

a d&noncâ au debiteur principal les poursuites -dirig6es contre elle. 

Elle a aussi recours pour les dommages et interâts, sil y a lieu. 
Text, Ital. Art. 1915, $ 3. — Egli ba regresso per gli interessi di tutto 

eid che ha pagato pel debitore, ancorehb il debito non producesse interessi, ed 
anche pei danni, quando sia il caso. 

$ ultim. — Gli interessi perd che non sarebbero dovuti al creditore, non 
decorrono a favore del fideiussore che dal giorno în cui avră notificato il pagamento. 

Doctrină. 

1. In art. 1669 c. civ. rom. cuvintele: 
„chiar când datoria nu producea dobân- 
dă“, au fost adăugate de legiuitorul român 
după art. 1915 din codul civil italian. (A- 
lexandresco, X, p. 153, nota 2, 156). 

9. Alineatul ultim al art. 1669 c. civ. 
rom. nu există în art. 2028 c. civ. fr. co- 
respunzător, ci el a fost ădăugat de legiu- 
itorul român după alineatul ultim al art. 
1015 c. civ. italian. (Alexandresco, X, p. 
155, nota 3, 156). 

3. Fidejusorul care a plătit datoria sau 
care a liberat pe debitor printr'un alt mod 
cum ar fi prin compensație, novaţie etc, 
are regres contra debitorului principal, a- 
tât în cazul când fidejusiunea s'a dat cu 
ştiinţă, cât şi în cazul când sa dat fără 
ştiinţa debitorului. (Alexandresco, X, p. 
154), : 

4. Dacă” fidejusorul a plătit numai o 
parte din datorie el va avea recurs numai 

peniru ceea ce a plătit. (Baudry et Wabhl, 
No. 1083; Guillouard, No. 164; Alexan- 
dresco, X, p. 155). 

Dacă fidejusorul a plătit mai mult 
decât era datoria, el nu are recurs decât 
până la concurența sumei datorite. (Bau- 
dry et Wabl, No. 1085; Guillouard, No- 
170; Alexandresco, X, p. 155). 

6. Dacă fidejusorul a plătit o datorie 
stinsă, fie prin prescriipţie, fie în alt mod, 
nu are niciun recurs. (Baudry et Wabl, 
No. 1088; Alexandresco, X, p. 155). 

7. Dacă fidejusorul plăteşte fără a in- 
voca 0 excepție ce-i era: proprie, precum 
ar fi minoritatea sa, el âre recurs conira 
debitorului. (Baudry et Wahl, No. 10%; 
Cillouard, No. 180; Alexandresco, X, p. 
155). 

8. Fidejusorul care a plătit datoria, are 
recurs contra... debitorului principal atât 
pentru capital cât şi pentru procente. (Ba- 
udry ei Wahi, No. 1079; Alexandresco, X, 
p. 155). - | 

Art. 16'0. — Cauţionatorul ce a plătit datoria intră în dreptul 
ce avea creditorul contra datornicului. (Civ. 1108—3”, 1682; C. com. 
298; Civ. Fr. 2029). . | 

Text - fr. Art. 2029. — La caution qui a paye la dette, est subrogâe 
tous les droits qwavait le er6ancier contre le dâbiteur. Pi 

Ă 1) In textul art. francâz lipsesc! cuvintele* „și pentru dobânda sumei...“ până la cuvântul: 
daune... De asemenea lipseşte în textul francez Și ult, alineat al acestui art. 1669 „penirta 
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Art, 1671—1672 

Doctrină. 

]. Subrogaţia în favoarea fidejusorului 
care a plătit datoria operează de plin drept, 
(Pont, II, No. 266; Dalloz, Râp., Cautio- 
nnement, No. 245; Obligations, No. 1961; 
Suppl., Cautionnement, No. 59; Alexan- 
dresco, X, p. 162). 

2. Subrogaţia în favoarea - fidejuso- 
rului care a plătit datoria operează in- 
diferent dacă el a dai garanţia după cere- 
rea debitorului principal, fără şiirea sa 
sau contra voinţei sale. (Pont, II, No. 267; 
Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 245; O- 
bligations, No. 1961; Suppl., Cautionnement, 
No. 59; Baudry et Wahl, No. 1111; Gu- 
illouard, No. 176, 188; Alexandresco, X, 
p. 162). , 

3. Subrogaţia are loc în favoarea fide- 
jusorului nu numai în contra debitorului 
principal, ci şi în contra cofidejusorilor săi. 
(Dalloz, Re&p., Obligations, No. 1959; Suppl.; 
Cautionnement, No, 59), 

4. Dacă fidejusorul plăteşte datoria îna- 
inte de termen, el este subrogat în dreptul 
creditorului, însă nu poate urmări pe de- 
bitor decât la seadenţă. (Baudry et Wabl, 
No. 1112; Guillouard, No. 252; Alexandre- 
sco, X, p. 163). 

5. Pentru ca să aibă loc subrogaţia, ire- 

DESPRE FIDEJUSIUNE 

bueşte să se fi făcut un contract între cre- 
ditor şi fidejusor. (Pont, II, No. 268), . 

6. Pentru valabilitatea subrogaţiei, tre. 
bueşte ca fidejusorul să îndeplinească for- 
malităţile impuse creditorului pentru con- 
servarea creanţei, deoarece fidejusorul nu 
poate avea mai multe drepturi decât cre- 
dătorul pe care îl subrogă. (Guillouard, No, 
186). ! 

7. Fidejusorul subrogat în drepturile ere- 
ditorului se foloseşte de ipotecile ce le avea 
acesta pentru garantarea  creanţei sale. 
(Dalloz, Rep., Obligations, No. 1959; Huc, 
XII, No. 222; Baudry et Wabl, No. 1114; 
Alexandresco, X, p. 162). 

8. Fidejusorul subrogat se foloseşte chiar 
de ipotecile date după contractul său de 
fidejusiune. (Pont, II, No. 272; Dalloz, Rep. 
Cautionnement, No. 254; Laurent, XXVIII, 
No. 244; Huc, XII, No. 221; Baudry et 
Wabl, No. 1115; Guillouard, No. 184). 

9. Fidejusorul unui locatar sau al unui 
cumpărător, care plăteşte locatorului sau 
vânzătorului, are nu numai dreptul la pri- 
vilegiile acestora, ci şi dreptul ce-l aveau 
aceştia de a cere rezoluțiunea locației sau 
vânzării. (Pont, II, No. 275; Huc, XII, No. 
221; Baudry et Wabl, No. 1114; Alexan- 
dresco, X, p. 162, nota 3). 

Art. 1611. — Când sunt mai mulţi debitori principali solidari 
pentru una și aceeaş datorie, îidejusorul ce a garantat pentru ei 
toţi, are regres în contra fiecărui din ei pentru repetițiunea sumei 
totale ce a plătit. (Civ. 
Civ. Fr. 2030). 

Tezt. fr. Art. 2030. — Lorsquiil 

974, 1053, 1108, 1551, 1664, 1670, 1682; 

y avait plusieurs dâbiteurs prineipaux solidaires d'une mâme dette, la caution qui les a tous cautionnes a contre chacun d'eux, le recours pour la, râpâtition du total de ce quelle a paye. 

Doctrină, 

1. Fidejusorul care a garantat mai mulți 
debitori solidari, are recurs pentru toată 
datoria, contra fiecăruia din ei, deoarece 
el a garantat pe fiecare pentru tot. (Bau- 
dry et Wabhl, No. 1149; Guillouard, No. 
193; Planiol, II, No. 2359; Alexandresco, 
X, p. 163, 164). 

2, Fidejusorul care a garantat mai mulţi 
debitori nesolidari, are recurs contra fie- 
căruia numai pentru partea lui, deoarece 
există atâtea datorii câţi debitori sunt, 
(Troplong, No. 578; - Huc, XII, No. 223; 
Jdaniol, II, No. 2359; Alexandresco, X, p. 

_3. Fidejusorul care a plătit o datorie so- 
idară şi garantase numai pe unii dintre debitori, se subrogă în mod legal după o 

Art. 1672. — Fidejusorul ce 

părere, în drepturile creditorului numai 
contra debitorilor pe care i-a garantat, iar 
contra -celorlalii are numai recursul ce 
aparținea debitorilor pe care i-a garantat. 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
205 bis; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 427, 
text şi nota 4, p. 687; Dalloz, Rp, Cau- 
tionnement, No. 257;  Suppl., Cautionne- 
net No. 65, 64; Alexandresco, X, p. 164 
165). - 

4. După altă părere, în acest caz, fide- 
jusorul este subrogai în drepturile credito- 
rului contra tuturor debitorilor, însă con- 
tra debitorilor pe care nu i-a garantat nu 
are acţiune decât pentru partea fiecăruia 
din datorie. (Duranton, XVIII, No. 355; 
Pont, II, No. 278; Laurent, XXVIII, No. 
249; Baudry et Wahl, No. 1122; Guillouard, 
No. 193). 

a plătit prima dată, nu are regres 
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Codul civil DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1678 

contra debitorului principal ce a plătit de-a doua oară”); are însă 
acţiunea de repetiţiune contra creditorului. 

Când îidejusorul a plătit, fără să îi fost urmărit și fără să îi 
înștiințat pe datornicul principal, nu va avea niciun regres contra 
acestuia, în cazul când în timpul plăţii, datornicul ar îi avut meziu 
de a declara stinsă datoria sa; îi rămâne însă dreptul de a cere 
înapoi dela creditor banii daţi. (Civ. 974, 991, 992, 994, 998, 999, 
1092, 1351, 1547, 1548, 1669; Civ. Fr. 2031). - 

Tei. fr. Art. 2081. — La caution qii a pay6 une premiăre fois, n'a 
point de reeours contre le dehiteur principal qui a pay6 une seconde fois, lors- 
quelle ne l'a point averti du paiement par elle fait; sauf son action en r&p6- 
tition contre le crâancier. 

Lorsque la caution aura pay6 sans tre poursuivie et sans avoir averti le 
d6biteur principal, elle p'aura point de recours contre lui dans le cas oi, au mo- 
ment du paiement, ce dâbiteur aurait eu des moyens pour faire declarer la dette 
âteinte; sauf son action en rEpâtition contre le ertancier. 

Doctrină, mărit şi fără să fi anunţat plata debito- 
rului, atunci când acesta avea motive să 

1. Fidejusorul nu are recurs contra de- 
bitorului principal dacă după ce a plătit, 
nu a făcut cunoscut plata debitorului și a:- 
cesta plăteşte a doua oară, însă are acţiune 
în repetițiune contra creditorului. (Alexan- 
dresco, X, p. 157). 

2, Fidejusorul care a plătit, nu are recurs 
contra debitorului care plătise datoria mai . 
înainte, afară de cazul dacă acesta nu-i fă- 
cuse cunoscut plata. (Troplong, No. 58; 
Aubry et Rau, ÎV, $ 427, p. 690; Baudry et 
Wahi, No. 1089; Guillouard, No. 178; A- 
lexandresco, X, p. 157, nota 2; Contra: 
Pont, II, No. 255; Laurent, XXVII, No. 
240). ” 

3. Fidejusorul nu are recurs contra de- 
bitorului dacă a plătii fără să fi fost ur- 

declare obligaţia stinsă; în acest caz însă, 
fidejusorul va avea acţiune în repetiţiune 
conira creditorului. (Alexandresco, X, p. 
157). 

4. Dacă creditorul a făcut fidejusorului 
o remitere de datorie, dect o donaţie a- 
cesta va avea recurs contra debitorului. 
(Pont, Îl, No. 232: Baudry et Wabl, No. 
1091; Guillouard, No. 168; Alexandresco, 
X, p. 158). 

5. Dacă însă creditorul a descărcat pe 
Tidejusor numai de obligaţia de garanţie, 
aceasta nu va avea nici un recurs contra 
debitorului. (Pont, II, No. 232; Baudry et 
Wahl, No. 1091; Guillouard, No. 168; A- 
lexandresco, X, p. 158). 

Art. 1643. — Fidejusorul, şi fără a fi plătit, poate să reclame 
desdăunare dela debitor: 

1. Când este urmărit în judecată pentru a plăti; 
_2. Când debitorul se află falit sau în stare de nesolvabilitate; 

3. Când debitorul s'a îndatorat de a-l libera de garanţie 
într'un termen determinat şi acesta a expirat?); 

4. Când datoria a devenit exigibilă prin sosirea scadenţei stipulate; 
5. După trecere de zece ani, când obligaţiunea principală 

nu are un termen determinat de scadenţă, întru cât însă obliga- 
țiunea principală nu ar îi fost de așa îel, încât să nu poată a se 
stinge înaintea unui termen determinat, cum de exemplu, tutela, 
ori întrucât nu s'a stipulat contrariul 2). (Civ. 969, 991, 1022, 1035, 
1546, 1669, 1684; C. com. 695 urm.; Civ. Fr. 2032; Civ. Ital. 1919). 

1) În art. francez corespunzător 2031, după cuvintele: „de a- doua oarâ' urmează imediat: „dorsqu'elle. 
ne l'a point averti du paiement par elle fait“, ” Ă 

2) În textul art. francez lipsesc cuvintele: „.. şi acesta a expirat. 
3) In textul art. francez lipsesc ultimele cuvinte: „ori înțrucât nu s'a stipula contrariul“, ! 
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Art. 1674 DESPRE FIDEJUSIUNE Codul civil 

Text. fr. Art. 2032. -— La camtion, mâme avant d'avoir paye, peut agir 
contre le d&biteur, pour âtre par lui indemnisâe: 

19 Lorsqwelle est poursuivie en justice pour le paiement; 
20 Lorsque le dâbiteur a fait faillite, ou est en dâconfiture; 
30 Luorsque le dâbiteur s'est oblig6 de lui rapporter sa decharge dans un 

certain temps; 
4% Lorsque la dette est devenue exigible par I'6eh6ance du terme sous lequel 

elle avait 6te contraetee; 
50 Au bout de dix annes, lorsque lobligation principale n'a pas de terme 

fixe d'echâanee, ă moins que lobligation principale, telle qwune tutelle, ne soit 
pas de nature ă pouvoir tre âteinte avant un temps dâtermin€. 

Teat. Ital. Art. 1919. — | fideiussore, anche prima di aver pagato, pub 
agire contro il debitore per essere da lui rilevato: 

19 Quando sia convenuto giudizialmente pel pagamento; 
20 Quando il debitore sia fallito o si trovi în istato di non solvenza; 
30 Quando il debitore siasi obbligato di liberarlo de la sicurtă în un tempo 

determinato, e questo sia seaduto; 
4% Quando il debito sia divenuto exigibile per essere scaduto il termine 

convenuto pel pagamento; 
5 Al termine di anni dieci, quando l'obbligazione principale non abbia un 

termine fisso per la seadenza, pureh& l'obbligazione principale non fosse di tal 
natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade 
riguardo alla tutela, o non vi fosse convenzione in contrario. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

ței debitorului 9, 
Fidejusiune solidară 5. 

Consemnare 3, Gestiune de afaceri 7, 
Derogare 4. Interesul creditorului 10, 
Eoumerare limitativă 4. | Ipotecă 6. 

Cod civil italian 1, 2. 
Codebitor solidar 8. 

Fidejusiune 1 urm. Siguranţă 3, 
Fidejusiune contra voin- Solidaritate 5, 8. 

Doctrină, 

1. Cuvintele: „şi acesta a expirat“ din 
art, 1673-30 c. civ. român sunt adăugate de 
legiuitorul român după art. 1919-3 din 
codul civil italian. (Alexandresco, X, p. 
158, nota 4). 

2. De asemenea, cuvintele: „ori întru 
cât nu s'a stipulat contrariul“ din art. 
1673-53 e. civ. rom., sunt adăugate de le- 
giuitorul român după art 1919 alineatul 
ultim c. civ. italian. (Alexandresco, X, p. 
158, nota 5). 

3. In cazul prevăzut de art. 2052 c. civ. 
- îr. (1675 e. civ. rom.), fidejusorul nu poate, 

în genere, să ceară plata banilor pentru 
care a garantat, deoarece nu a plătit nimic, 
însă poate cere ca banii să fie consemnați 
sau să se dea siguranţe. (Troplong, No. 591; 
Baudry et Wabhl, No. 1101: Planiol, II, No. 
2562: Alexandreso, X, p. 159, nota 1). 

4. Cauzele prevăzute de art. 2032 c. civ. 
fr. (1675 c. civ. rom.), sunt limitative, de- 
oarece sunt o derogare dela dreptul co- 
mun. (Troplong, No. 410; Pont, II, No. 297, 
298; Laurent, XXVII, No. 257; Baudry et 

Wahl, No. 1099; Guillouard, No. 204; A- 
lexandresco, X, p. 160). 

5. Dispoziţiunile acestui articol îşi gă- 
sesc aplicaţiunea atât la fidejusiunea, so- 
lidară cât şi la cea nesolidară. (Troplong, 
No. 415, 414; Laurent, XXVIII, No. 26; 
Baudry et Wabl, No. 1108; Guillouard, No. 
208; Alexandresco, X, p. 160, 161). 

6. Dispoziţiunile acestui articol poi fi 
invocate de acel care a 'garantat plata 
altuia cu o ipotecă. (lroplong, No. 
416; Baudry et Wabhl, No. 1108; Alexan- 
dresco, X, p. 161; Contra: Pont, Il, No. 298; 
Guillouard, No. 208). 

7. De asemenea şi de fidejusorul care 
s'a obligat fără ştirea debitorului ca gerant 
de afaceri. (Laurent, XXVIII, No. 262; Bau- 
dry et Wabhl, No. 1106; Guillouard, No. 
209; Alexandresco, X, p. 161, nota 4; Con- 
tra: Pont, II, No. 505). 

8. Dispoziţiunile acesiui articol nu se 
aplică codebitorilor solidari. (Demolombe, 
XXVI, No. 427; Laurent, XXVIII, No. 56; 
Baudry et Wahl, No. 1108; Alexandresco,; 
X, p. 161; Contra: Larombiere, Obligations, 
Art. 1216, No. 5). 

9. De asemenea, nici fidejusorului care 
sa obligat în contra voinţei debitorului. 
(Baudry et Wahl, No. 1106; Guillouard, 
No. 209; Alexandresco, X, p. 161). , 

10. De asemenea, nici de acela care sâ 
obligat în interesul exclusiv al codebito- 
rului. (Baudry et Wahl, No. 1106; Gu- 
illouard, No. 209; Alexandresco, X, p. 161). 

Secţiunea III. — Despre efectele fidejusiunii între mai mulți garanfi. 

Art. 1674. — Când mai multe persoane au garantat pentru 
unul şi acelaş debitor și pentru una şi aceeaş datorie, garantul 
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ce a plătit datoria are regres contra celorlalţi garanţi, pentru por- 

țiunea ce priveşte pe fiecare. 
Cu toate acestea, nu are loc regresul decât când garantul a 

plătit în unul din cazurile arătate în articolul precedent. (Civ. 778, 

991, 1053, 1108, 1109, 1666, 1673; Civ. Fr. 2033). 

Teat. fr. Art. 2033. — Lorsque plusieurs personnes ont eautionn€ un meme 

dEbiteur pour une mâme dette, la caution qui a acquitts la dette, a recours-eontre 
les autres cautions, chacune pour sa part et portion. 

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la eaution a pays dans lun des cas 
<&noncâs en Particle prâe6dent. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Dovadă 4, 5. 
Enumerare limitativă 6. 
Fidejusiune î urm. 
Iasolvabilitate 11. 
Ipotecă 8, 9. 

Plata datoriei î urm. 
Plată parţială 3. 
Probă 4,5. 
Recurs î urm. 
Subrogaţie 10. 

Doctrină, 

1, Fidejusorul nu are recurs contra co- 
fidejusorilor săi, decât numai după ce a 
plătit datoria; înainte de a fi plătit datoria 
el nu-i poate forţa ca să contribue la plată. 
(Dalloz, Rp. Cautionnemeni, No. 287; 
Baudry et Wahl, No. 1153; Alexandresco, 
X, p. 166). 

2, Pentru ca fideţusorul să aibă recurs 
contra  cofidejusorilor săi, trebueşte ca 
plata pe care o face să-i libereze de da- 
torie. (Pont, II, No. 312, 315; Laurent, 
XXVIIL, No. 266; Baudry et Wabhl, No. 
1154; Guillouard, No. 212). 

3. Nu numai plata întregei datorii dă 
drept fidejusorului care a plătit să facă 
recurs contra cofidejusorilor, ci şi plata 
parţială. (Pont, II, No. 512, 515; Laurent,. 
XXVIII, No. 266; Baudry et Wabhl, No. 1155; 
Guillouard, No. 212). 

4. Fidejusorul care pretinde că a plătit 

este obligat să facă dovada plăţii. (Bau- 
dry et Wabhl, No. 1156; Alexandresco, X, 
p. 167). 

5. Dovada plăţii se va face potrivit re- 
gulelor de drept comun. (Baudry et Wahl, 
No. 1156; Alexandresco, X, p. 167). 

6. Potrivit dispoziţiunilor art. 2055 c. 
civ. fr. (1674 c. civ. rom.), pentru ca fide- 
jusorul care a plătit să poată avea recurs 
contra cofidejusorilor săi, trebuește ca 
plata să se fi făcut în unul din acele cinci 
cazuri prevăzute de art. 2032 c. civ. în. 
(1675 e. civ. rom.). (Pont, II, No. 312, 315, 
514; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 266 bis, II; Dalloz, R6p., Cautionne- 
ment, No. 288; Suppl,, Cautionnement, No. 
72; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 428, nota 
1;p. 69; Laurent, XXVIII, No. 265; Bau- 
dry et Wahl, No. 1135; Guillouard, No. 211; 
Alexandresco, X, p. 166). 

7. Fidejusorul care a plătit are recurs 
contra tuturor cofidejusorilor, chiar contra 
acelora care au garantat prin acte sepa- 
rate şi succesive. (Pont, II, No. 516; Dalloz, 
Rep.; Cautionnement, No. 289; Suppl., Cau- 
tionnement, No. 75; Alexandresco, X, p. 

8. Fidejusorul care a plătii are recurs 
şi contra aceluia care deşi nu s'a constituii 
personal fidejusor, însă a constituit o ipo- 
tecă asupra bunurilor sale pentru a ga- 
ranta plata datoriei. (Demolombe, XXVII, 
No. 654: Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 524, 
nota 86, p. 510; Dalloz, Râp., Privilăges 
et hypoth&ques, No. 1984, 1985; Plniol, II, 
No. 2368; Contra: Pont, LI, No. 518; Lau- 
rent, XVIII, No. 126). 

9. In acest caz, dacă datoria a fost plă- 
tită numai de acel ce a constituit ipoteca, 
el va avea recursul prevăzut de art. 2035 
e. civ. fr. (4674 c. civ. rom), contra fide- 
jusorilor. (Dalloz, Rp. Privileges et hy- 
poth&ques, No. 1986). 

10. Fidejusorul care a plătit întreaga 
datorie nu poate avea recurs contra cofi- 
dejusorilor săi, decât în contra fiecăruia 
pentru porţiunea ce-l priveşte, chiar dacă 
Sar fi subrogat în drepturile creditorilor, 
deoarece subrogaţia convenţională nu 
poate conferi un drept mai mare decât 
subrogaţia legală. (Pont, II, No. 525, 324; 
Aubry et Rau, ed. 4-a. IV, $ 428, text şi 
nota 2, p. 6%: Dalloz, Rep., Cautionnement, 
No. 291; Baudry et Wahl, No. 1132; Gu- 

illouard, No. 215; Alexandresco, X, p. 167; 

Contra: Laurent, XXVIII, No. 267; Huc, 
XII, No. 255). 

11. Pierderea rezultată prin insolvabi- 

litatea unuia din fidejusori, va fi suportată 

aţât de fidejusorul ce a plătit, cât și de 

toţi ceilalți fidejusori solvabili. (Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 266 bis, 
1; Pont, Il, No. 322; Dalloz, R€p., Caution- 
nement, No. 295; Suppl., Cautionnemeni, 
No. 75; Huc, XII, No. 234; Baudry et Wabl, 
No. 1151; Guillouard, No. 215; Alexan- 
dresco, X, p. 166). 
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CAPITOLUL HI. . 

Despre fidejusiunea legală şi cea judecătorească. 

Art. 1675. — De câte.ori o persoană este obligată de lege 
sau de judecător a da o garanţie, garantul ce se oiereşte trebue 
să aibă condiţiunile prescrise de art. 1659 și 1660. Fidejusiunea 
judecătorească trebue încă să poată îi Supusă la constrângere 
corporală ;). (Civ. 106, 109, 541, 566, 644, 682, 718, 1364, 1659, 
1660, 1806; Pr. civ. 106, 112, 129, 155, 392 urm.; C. com. 339, 
356, 374; Civ. Fr. 2040). | 

N . 
Text. fr. Art. 2040. — 'Toutes les fois quune personne est oblige par la. 

loi ou par une condamnation, ă fournir une caution, la caution offerte doit rem- 
plix les conditions preserites par les articles 2018 et 2019. 

Lorsquil s'agit d'un cautionnement judiciaire, Ja caution doit, en outre, Gtre susceptible de contrainte par corps. 

Doctrină, No. 374; Laurent, XXVII, No. 182; Baudry 
924). et Wabl, No. 

1. Fidejusiunea legală este aceea care 
este prevăzută de lege. Codul civil pre- 
vede cazuri de fidejusiune legală în ur- 
mătoarele articole: 120, 125, 601, 626, 771, 
907, 1653, ce. civ. fr. (106, 109, 541, 566, 
682, 718, 1564 c. civ.- rom). De asemenea 
se găsesc articole. şi în codurile comercial, 
penal şi procedură penală care prevăd 
cazuri de fidejusiune legală. (Dalloz, Rep. 
Cautionnement, No. 374; Laurent, XXVIII, 
No. 181; Baudry et Wabl!, No. 924; Alexan- 
dresco, X, p. 168). 

2. Fidejusiunea judiciară este aceea 
care este ordonată de tribunale şi este 
sancţionată prin o hotărîre. (Dalloz, Rep. 
Caationnement, No. 574; Laurent, XXVIU, 
No. 182; Baudry et Wahl, No. 924). 

3. Astfel, tribunalele vor ordona fide- 
Jusiunea judiciară de exemplu, când ad- 
mițând execuţia provizorie a unei hotărîri, 
ordonă părţii care a câştigat să dea o 
cauțiune. (Dalloz, Rep, Cautionnement, 

Art. 1676. — Cel ce e dator s 
un amanet sau altă asigurare, 

pentru asigurarea creanţei. 
Civ. Fr. 2041; Civ. Ital. 1922). 

Tezt. fr. Art. 2041. — Celui qui ne 
ă donner ă sa place un gage en 

il dare invece un pegno od 
assicurare il . credito. 

Doctrină, 

1. Dispoziţiunile art. 2041 ce, civ. în. 
(1676 c. civ. rom.), se aplică numai fide- 

  

1) A se vedea notele de s 
porale din 12 Sept. 1864. 
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ței. (Civ. 

4, Dacă în caz de contestaţie între părţi, o fidejusiune convenţională sau legală este ordonată printr'o hotărîre, aceste fideju- siuni nu-și schimbă caracterul şi nu devin judiciare. (Pont, II, No. 454; Dalloz, Rep, Cautionnement, No. 574; Laurent, XXVIII, No. 185; Baudry et Wabl, No. 924; Gu- 
i iguard, No. 83, 84; Alexandresc>, X, p. 
108). 

5..O societate anonimă poate servi ca fidejusor judiciar în materie de executare 
provizorie a hotăririlor comerciale, ea 
fiind aptă să întrunească condiţiunile pre- 
văzute de art. 2018 şi 2019 e. civ. în. (1659 Și 16060 c. civ. rom.). (Baudry et Wabl, No. 990; Gouillouard, No. 109). 

+ Fidejusorii legali şi judiciari nu sunt niciodată solidari. (Alexandresco, X, p. 
168). 

7, Fidejusorii legali şi judiciari trebuese 
să îndeplinească condițiunile prevăzute de 
art. 1659 şi 1660 c. civ. rom, (Alexandresco, X. p. 168, 169). 

ă dea garanţie e liber să dea 
Care să se găsească suficientă 
1675, 1685 urm.; Pr. civ. 107; 

peut pas trouver une caution, est rețu 
nantissement suffisant, Text. Ital. Art. 1922. — E in facoltă di colui 

altra  cautela che sia, 
che deve dare una sicurtă, 
rIcOnosciuta suffieiente ad 

jusiunii legală şi judecătorească, iar nu şi galei convenționale. (Alexandresco, X, p. 159). 
! 

2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1676 e. 

ub textul art. 1125 si 1658 Coa, Civil, cu privire la legea constrângerii cor 

*



Codul civil 

civ. rom., acel ce e dator să dea garanţie 
legală sau judiciară, are facultatea de a 
da un amanet sau o altă asigurare sufi- 
ciențtă cum ar fi o ipotecă, consemnarea 
unei sume în bani sau în efecte publice, 
etc. (Alexandresco, X, p. 139, 169). 

3, Când debitorul substitue fidejusiunii 

DESPRE FIDEJUSIUNE Art. 1677—1679 

o altă garanţie, această garanţie nu tre- 
bueşte să îndeplinească condiţiunile pre- 
văzute de art. 4659 şi 1660 ce. civ. rom. (A- 
lexandresco, X, p. 139). , 

4. Redacţiunea art. 1676 c. civ. rom. a 
fost modificată după art. 1922 c. civ, ita- 
lian. (Alexandresco, X, p. 159, nota 3, 169). 

Art. 1671. — Garantul judecătoresc nu poate cere discuțiunea 
averii debitorelui principal. (Civ. 1662, 1678; Pr. civ. 396; Civ. 
Fr. 2042). 

Tezi. fr. Art. 2042. — La caution judiciaire ne peut point demander la 
discussion du dâbiteur principal. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 2042 c. civ. fr. 
(1077 c. civ. rom.). îşi găsesc aplicaţiunea 
numai fidejusiunii judiciare iar nu şi fi- 

" dejusiunii legale. (Dalloz, Râp., Caution- 

nement, No. 582; Alexandresco, X, p. 169). 
2. Fidejusiunea judiciară se bucură de 

beneficiul de diviziune. (Dalloz, Rep., Cau- 
tionement, No. 582: Alexandresco, X, p. 
169). 

Art, 168. — Cel ce s'a făcut garant numai pentru îideju- 
sorul judecătoresc, nu poate să ceară discuţiunea averii debito- 
rului principal şi a fidejusorelui. (Civ. 1655; Civ. Fr. 2043). 

Text. fr. Art. 2043. — Celui qui a simplement cautionn€ la caution judi- 
ciaire, ne peut demander la, discussion du d&hbiteur principal et de la cantion. 

Doctrină. 

1. Fidejusorul unui fidejusor ordinar 

iar nu judiciar poate cere discuțiunea. 
(Baudry et Wabl, No. 1048; Guillouard, 
No. 165). . 

CAPITOLUL IV. 

Despre stingerea îidejusiunii. 

Art. 1619. — Obligaţiunea ce naşte din fidejusiune se stinge 
prin acele cauze prin care se sting şi celelalte obligaţiuni. (Civ. 
1044, 1045, 1091 urm., 1137, 1142 urm., 1148, 1155,.1215, 1216, 
1218, 1680, 1683, 1873; Civ. Fr. 2034). 

Tezi. fr. Art. 2034. — Lvobligation qui r6sulte du cautionnement, s'6teint 
par les mâmes causes que les autres obligations. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Piata datoriei 3, 7. 
Plată parţială 4—6, 
Pluralitate de datorii 6. 
Prescripţie 16. 
Remiterea datoriei 9, 
Rezoluţiune 12, 13, 
Stingere 1 urm, 
Subrogaţie 7, 
Terţi 7. 

Compensaţie: 10, 11. 
Condiţie rezolutorie 12. 
Culpă 14, 15. 
Fidejusiune 1 urm. 
Imputaţiune 4—6, 
Intârziere 44, 
Novaţiune 8, 
Obligaţie principală 1 urm 
Perderea lucrului 14, 15. 

    

Doctrină. 

1. Potrivit 'dispozițiunilor art. 2054 ce. 
<iv. fr. (1679 c. civ. rom.), obligaţiunea ce 
naşte din fidejusiune se stinge prin ace- 

leaşi cauze prin care se sting şi celelalte 
obligaţiuni. (Dalloz, Râp., Cautionnement, 
No. 298). - ! 

2. Stingerea obligaţiei principale aduce 
stingerea fidejusiunii, însă stingerea fi- 
dejusiunii nu aduce stingerea obligaţiei 
principale. (Dalloz, Rep., Cautionnement, 
No. 298; Atexandresco, X, p. 170). 

3. Plata datoriei de către debitor cre- 
torului constitue o cauză naturală de stin- 
gere a fidejusiunii. (Dalloz, R&p., Caution- 
nement, No. 505; Suppl., Cautionnement, 
No. 76; Alexandresco, X, p. 170). 

4. În cazul când fidejusiunea a avui 
loc numai peniru o parte din datorie, plata 
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Art. 1680 

partială făcută de debitor, după o părere, 
se va imputa mai întâi numai pe porțiunea 
garantată. (Toullier, VII, No. 179; Duran- 
ton, XII, No. 199; Delvincourt, II, p. 770; 
Larombitre, Obligations, Art. 1256, No. 7). 

5. După altă părere, în acest caz, im- 
puiarea se va face mai întâi asupra por- 
țiunii negaraniate. (Troplong, No. 247; 
Mass€ et Verg sur Zachariae, V, $ 765, 
nota î, p. 78; Poni, II, No. 594; Aubryet 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 420, text şi nota î, p. 
492; Dalloz, Rp., Suppl.. Cautionnement, 
“No: 77; Laurent, XXVIII, No. 275; Huc, 
XII, No. 193, 257; Baudry et Wahl, No. 
1012; Guilluoard, No. 119; Planiol, II, No. 
2371; Alexandresco, X, p. î71, nota 1). 

6. În cazul când există mai multe da- 
torii din care numai unele garantate, pri- 
mele plăţi făcute fără nicio menţiune, vor 
fi imputate prin aplicațiunea dispoziţiu- 
nilor art. 1256 c. civ. fr. (1î13 ce. civ,, rom.), 
mai întâi asupra datoriilor garantăte, de- 
oarece sunt cele mai oneroase peniru de- 
bitor. (Pont, II, No. 394; Mareade, Art. 
1256; Dalloz, Râp., Suppl.. Cautionnement, 
No. 77; Laurent, XXVIII, No. 275; Baudry 
et Wabl, No. 1041; Guillouard, No. 235; 
Comp.: Alexandresco, X, p. 171, nota 1). 

7. Plata datoriei de către un îerţ; stinge 
datoria şi deci şi fidejusiunea, afară de 
cazul când acesta se subrogă în locul cre- 
ditorului atât în contra debitorului câţ şi 
în contra fidejusorului. (Dalloz, Rep., Cau- 
tionnemeni, No. 505; Laurent, XXVIII, No. 
274; Baudry et Wabhl, No. 1159; Alexan- 
dresco, X, p. 170). 

8. Novaţiunea obligaţiunii debitorului 
stinge fidejusiunea. (Dalloz, Rep., Caution- 
nement, No. 360; Pont, II, No. 401; Laurent, 
XĂVIII, No. 280; Alexandresco, X, p. 171). 

9, Remiterea datoriei debitorului prin- 
cipal stinge fidejusiunea, chiar dacă ar 
exista o declaraţie contrară din partea 
creditorului, deoarece în caz de remiterea 
datoriei, acesta nu-i poate ceda fidejuso- 
rului acţiunea sa contra debitorului. (Pont, 

Art. 1680. — Coniuziunea urmată 

DESPRE FIDEJUSIUNE 

. 

Codul civil - 

II, No. 407; Dalloz, R&p., Cautionnemenţ, 
No. 309; Suppl., Cautionnement, No, si: 
Laurent, XXVIII, No. 288; Baudry et Wahl, 
No. 1155; Alexandresco, X, p. 17%, 173), 

10. Compensaţia operată între debitoru 
principal şi creditor, aduce stingerea fi. 
dejusiunii. (Dalloz, Rep. Cautionnemeaut, 
No. 309; Suppl., Cautionnement, No. 79; 
Alexandresco, X, p. 175). 

1]. În cazul când fidejusorul devine 
creditor al creditorului, numai fidejusorul 
poate opune compensaţia. (Demante et Col. 
met de Santerre, VIII, No. 267 bis, [II: 
Dalloz, Rep., Cautionnement, No, 509; 
Suppl., Cautionnement, No. 79; Laurent, 
XĂVIII, No. 269; Alexandresco, X, p. 175). 

12, În cazul când fidejusiunea a fost 
acordată 'sub condiţie rezolutorie, ea este 
stinsă prin îndeplinirea condiţiei. (Baudry 
et Wabl, No, 1172). 

13. Rezoluţiunea obligaţiei principale 
aduce stingerea fidejusiunii, chiar dacă 
debitorul sar obliga apoi din nou. (Bau- 
dry ei Wahl, No. 1168; Alexandresco, X, 
p. 178). 

14. Pierderea lucrului determinat care 
face obiectul obligaţiei principale aduce 
stingere obligaţiei principale şi deci şi a 
tidejusiunii, bine înţeles dacă pierderea a 
avut loc prin greşeala debitorului şi mai 
înainte de punerea sa în întârziere, (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 269 
bis, III; Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 
299; Huc, XII, No. 245; Baudry et Wahl, 
No. 1165; Alexandresco, X, p. 175, 176). 

15. Pierderea lucrului din greşeala fi- 
dejusorului nu-l liberează pe acesta, ci 
numai pe debitorul principal. (Dalloz, R&p., 
Cautionnement, No. 299; Huc, XII, No. 
243; Baudry et Wabhl, No. 1164; Alexan- 
dresco, X, p. 176: Contra: Demante et Col 
met de Santerre, VIII, No. 269 bis, IV). 

16. Prescripţia obligaţiei principale, a- 
duce în principiu stingerea fidejusiunii. 
(Dalloz, Rep. Suppl., Cautionnement, No. 
85: Alexandresco, X, p. 176, 177). 

între datornicul principal 
„şi îidejusorul său, prin erezirea unuia de către altul, nu stinge acțiunea creditorului contra acelui ce a garantat pentru fidejusor. 
(Civ. 653, 1048, 1091, 1154 urm., 1655; Civ. Fr. 2035). 

Tezt. fr. Art. 2035. — La, confusion qui 
biteur principal et de sa caution, lorsqu'ils 
n'&teint point l'action du eraneier contre 
caution. 

Doctrină. 

1. Confuziunea urmată între calităţile 
de debitor principal şi creditor, aduce 
stingerea obligaţiei principale şi deci şi 
a fidejusiunii, iar dacă încetează confu- 
ziunea, fidejusiunea rămâne stinsă afară 
de cazul când confuzinea era numai apa- 

sopăre dans la personne du dâ- 
deviennent hâritiers lun de Pautre, 
celui qui s'est rendu caution_de la. 

rentă cum ar fi exemplu, când ea rezultă 
dintr'un act care a fost anulat apoi. (Pont, 
II, No. 356; Dalloz, Rp., Cautionnement, 
No. 522; Baudry et Wabhl, No. 1160; Gu- 
illouard, No, 220; Alexandresco, X, p. 174). 

2. Confuziunea urmată între calităţile 
de creditor şi fidejusor, aduc stingerea fi- 
dejusiunii lăsând să subsiste obligațiunea 

— 320 —



Codul civil 

principală. (Dalloz, Reâp., Cautionnement, 
No. 322; Alexandreco, X, p. 175). 

3. Confuziunea urmată între calităţile 
de :debitor şi fidejusor aduce stingerea 
fidejusiunii, lăsând să subsiste obligaţia 
principală. (Dalloz, Râp., Cautionnement, 
No. 522; Alexandresco, X, p. 175). 

4, Confuziunea operată în acest caz nu 
are de efect să stingă în realitate fideju- 
siunea căci dacă obligaţia principală este 
anulată pe baza unei excepțiuni pur per- 
sonale debitorului, fidejusiunea reapare. 
(Demanie et Colmet de Santerre, VIII, No. 
268 bis, IV, V; Dalloz, Rep., Cautionne- 
ment, No. 3253; Huc, XII, No. 24; Gu- 
illouard, No. 220; Alexandresco, X, p. 175). 

5, Confuziunea urmată între calitatea 

DESPRE FIDEJUSIUNE Art, 1681 

de debitor şi fidejusor, nu stinge amanetul 
nici ipoteca pe care le-a dat fidejusorul 
pentru garantarea obligaţiei sale. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
268 bis, IV, V; Pont, II, No. 339; Dalloz, 
Rep., Cautionnement, No. 524; Laurent, 
XXVIII, No. 270; Huc, XII, No. 241; Bau- 
dry et Wahl, No. 1161; Guillouard, No. 220; 
Alexandresco, X, p. 175). 

6. Potrivit dispozițiunilor art. 2055 ce. 
civ. fr. (1680 e. civ. rom.), confuziunea 
urmată între calitățile de debitor şi fide- 
jusor, nu stinge acţiunea creditorului în 

" contra, celui ce a garantat pentru fidejusor, 
(Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 324; A- 
lexandresco, X, p. 175). 

Art. 1681. — Garantul se poate servi, în contra creditorului, 
de toate excepțiunile datornicului principal inerente datoriei; însă 
nu-i poate opune acele ce sunt curat personale datornicului. (Civ. 
914, 1047, 1091, 1093, 1118 urm., 1142, 1148, 1155, 1201, 1215, 
1216, 1218, 1653, 1682 urm., 1837, 1890, 1906 urm.; Civ. Fr. 2036).. 

Teat. jr. Art. 2036. — La caution peut opposer au ereaneier toutes les excep- 
tions qui appartiennent au d6biteur principal, et qui sont inhârentes ă la dette; 

Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au 
dâbiteur. 

Doctrină. 

1. În art. 2056 ce. civ. fr. (1681 ce. civ. 
rom.), cuvintele excepţiuni pur personale 
mu au absolut acelaşi înţeles ca în ari. 
1208 ce. civ. fr. (1047 c. civ. rom). (Aubry 
ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 426, nota 15, p. 685, 
684; Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 328; 
Suppl., Cautionnement, No. 85; Laurent, 
XXVIII, No. 296; Huc, XII, No.:246; Bau- 
dry et Wabhl, No. 948; Guillouard, No. 230; 
Contra: Pont, II, No. 389). 

2, Peniru a se determina înţelesul ace- 
stor cuvinte va trebui să se ia în conside- 
rație principiile materiei la care se referă 
fiecare din aceste dispoziţiuni. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 426, nota 15, p. 68; 
Dalloz, R€p., Cautionnement No. 338; 
Suppl., Cautionnement, No. 85; Laurent, 
XVIII, No. 296; Huc, XII, No. 246; Baudry 
et Wabl, No. 948; Guillouard, No. 58 bis; 
Planiol, II, No. 2376; Comp.: Alexandresco, 
X, p. 153; Contra: Pont, II, No, 389). 

3. Fidejusorul poate invoca o excepțiune 
peremptorie, chiar dacă debitorul principal 
nu ar voi sau nu ar putea s'o invoace, 
cum ar fi de exemplu dacă a ratificat obli- 
gajia nulă. (Dalloz, Râp., Cautionnemeat, 
No. 70; Laurent, XXVIII, No. 500; Gu- 
illouard, No. 162; Comp.: Alexandresco, 
X, p. 151, 152), 

4. Prescripţiunea datoriei este o excep- 
țiune inerentă datoriei, aşa încât poate îi 
invocată de îidejusor, chiar dacă debito- 
rul a renunţat la prescripţie. (Aubry et 
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Rau, ed. 4-a, IV, $ 496, iext şi nota 18, 
p. 684; Baudry et Wahl, No. 1165; Gu- 
illouard, No. 161; Alexandresco, X, p. 152). 

5, Fidejusorul pierde recursul său con- 
tra debitorului principal, dacă neglijează 
să opue creditorului excepţiunile care a- 
parţin debitorului şi sunt inerente datoriei. 
(Laurent, XXVIII, No. 23%; Baudry et 
Wahl, No. 1090). 

6. Fidejusorul poate renunţa la excep- 
țiunile care îi sunt propriu şi personale, 
fără a pierde recursul contra debitorului. 
(Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 236, 329; 
Baudry et Wabhl, No. 1090; Guillouard, No. 
180). 

7.. Dispoziţiunile art. 2036 e. civ. fr. 1681 
c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea atât 
fidejusiunii solidare cât și celei nesoli- 
dare. (Demante et Colmei de Santerre, 
VIII, No. 272 bis, VII; Pont, IL, No. 416; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 495, text şi 
nota 8, p. 675; 'Dalloz, Râp., Cautionne- 
ment, No. 530; Suppl., Cautionnement, No. 
85; Laurent, XXVIII, No. 297; Huc, XII, No. 
262; Baudry et Wabl, No. 957; Guillouard, 
No. 231; Alexandresco, X, p. 152). 

8. Acel care a garaniat pe fidejusor 
poate, invoca excepțiunile acestuia. (Bau- 
dry et Wabl, No. 958; Alexandresco, X, 
p. 152). ! 

9. Dispoziţiunile art. 2056 ce. civ, fr. 
(1681 ce. civ. rom.), nu se aplică fidejuso- 
rului care s'a obligat ca debitor principal. 
(Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 330; A- 
lexandresco, X, p. 152). 
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Art. 1682. — Cauţionatorul se liberează de garanţia sa, când 
nu poate să intre în drepturile, privilegiile și ipotecile creditorului 
din cauza acestuia. (Civ. 998, 999, 
Fr. 2037). 

1107, 1108, 1169, 1670; Cv. 

Text. fr. Art. 2037. — La caution est dechargâe, lorsque la subrogation 
"aux droits, hypothăques et privildges du cr6ancier, ne peut plus, par le fait de ce 
erancier, s'operer en faver de la caution. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune 26.5 Omisiune 6. 
Amanet 19, Pluralitate de fidejusori 
Apei 27, 21, 
Cuipă 4, 6—8, 10-—12, 44— Prejudiciu 22—24, 

16, 22, 33, Privilegiu 17. 
Dovadă 23, 24. Probă 23, 24, 
Executare silită 20, Recurs 27. 
Fapt, a se vedea cuvân- 

tul: „Culpă“., 
Fidejusiune 1 urm, 
Insolvabilitate 20, 
Ipotecă 5, 7, 8, 17, 
Liberare 4, 5, 25—27, 
Liberare parţială 12, 25. 
Mandat 9, 
Neglijenţă 6. 

Renunţare 28. 
Responsabilitate 17—19. 
Retenţie 18. 
Solidaritate 1—3, 
Speranţă 14. 
Subrogare 5—8, 10—13, 17, 

25... 
Terţ 13, 

|! Urmărire silită 20. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 2037 ce. civ. fn. 
(1692 ce. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
atât fidejusorului solidar, cât şi celui ne- 
solidar. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 272 bis, VIII; Pont, II, No. 368; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 429 text şi 
nota 19, p. 696; Dalloz, Râp., Cautionne- 
ment, No. 334; Suppl., Cautionnement, No. 
87; Laurent, XXVIII, No. 504, 305; Huc, 
XII, No. 252, 262; Baudry et Wahl, No. 
1188; Guillouard, No. 245; Planiol, II, No.: 
2584; Alexandresco, X, p. 181; Contra: 
Mass et Verg€ sur Zachariae, V, $ 763, 
nota 5, p. 79, 80; Masse, Droit commercial, 
IV, No. 2765; Troplong, Du Cautionnement, 
No. 558). 

2. Dispoziţiunile art. 2037 ce. civ. fr. 
(1682 c. civ. rom.), după o părere, îşi gă- 
sesc aplicaţiunea şi debitorilor solidari, 
deoarece ei trebuese priviţi sub anumite 
raporturi ca fidejusori unii altora. (Mer- 
lin, Questions de droit, Solidarite, 8 5: 
Toullier, VII, No. 172; Duranton, XVIII, 
No. 382; Dalloz, Râp., Obligations, No. 
1459, 1986; Suppl., Obligations, No. 586). 
3. După altă părere dominantă, dispo- 

ziţiunile acestui articol nu-şi găsesc apli- 
cațiunea decât fidejusorului şi codebitorii 
nu pot fi consideraţi ca fidejusori, deoarece 
toți sunt obligaţi cu acelaşi titlu, aşa încât 
excepţiunea prevăzută de acest articol nu 
poate fi invocată de un codebitor solidar, 
chiar pentru ceea ce întrece partea sa din 
datorie. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 272 bis, IX, X; Pont, II, No. 369; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 429, text şi 
nota 21, p. 698; Mass6, Droit commercial, 
VI, No. 398; Larombiăre, Obligations, Art. 
1208, No. 4 Huc, XII, No. 25; Baudry et 

Wabhl, No. 1189; Guillouard, No. 245; Pla- 
niol, II, No. 2584; Alexandresco, X, p. 181). 

4. În cazul când pierderea garanţiei pe 
care o poseda creditorul rezuliă dintr'un 
fapt pozitiv al său, fidejusorul căruia acest 
fapi îi cauzează o pagubă, poate cere li- 
berarea sa. (Dalloz, R&p., Cautionnement, 
No. 357; Suppl., Cautionnement, No. 3i; 
Alexandresco, X, p. 179). 

5. Asifel, ridicarea ipotecii, dă dreptul 
fidejusorului să ceară liberarea sa, de- 
oarece subrogarea este imposibilă. (Dal- 
loz, Râp., Suppl., Cautionnement, No. 31; 
Alexandresco, X, p. 179). 

6. Dispoziţiunile art. 2037 ce. civ. în. 
(1682 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi în cazul când subrogarea fidejusorului 
a devenit imposibilă din o simplă negli- 
jenţă sau o simplă omisiune a creditorului, 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
270 bis, II; Pont, II, No. 380, 381; Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 429, nota 12, p. 694; 
Dalloz, Râp., Cautionnement, No. 537; 
Suppl., Cautionnement; No. 90; Laurent, 
XĂVIII, No. 510, 511; Huc, XII, No. 250; 
Baudry et Wah], No. 1176; Guillouard, No. 
254; Alexandresco, X, p. 179). 
„7. Astfel, este o lipsă de reînnoire a unei 
inscripţiuni ipotecare. (Laurent, XXVIII, 
No. 310: Huc, XII, No. 250; Alexandresco, 
X, p. 179). 
„8. De asemenea, când creditorul a luat 
inscripție ipotecară asupra bunurilor de- 
bitorului, când aceste bunuri erau grevate 
peste valoarea lor. (Laurent, XXVIII, No. 
2 . 

9. Dispoziţiunile art. 2057 ce. civ. fr. 
(1682 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
când pierderea sau micşorarea garanţiei 
provine din faptul mandatarului credito- 
rului. (Baudry et Wahi, No. 1177). 
„10. Fidejusorul nu se poate folosi de 

dispoziţiunile art. 2057. ce. civ. fr. (1682 c. 
civ. rom.), când imposibilitatea subrogaţiei. 
îi poate fi imputată lui însuşi. (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 429; p. 694; Dalloz, 
Rep.. Cautionnement, No. 355; Suppl., Cau- 
tionnement, No. 95; Baudry et Wabhl, No. 
1177; Guillouard, No. 237. Alexandresco, 
X, p. 180). 

IL]. In cazul când imposibilitatea subro- 
gației este imputabilă atât creditorului 
cât şi fidejusorului, după o părere, acesta 
nu poate cere liberarea sa. (Pont, II, No. 
581; Aubry et Ru, ed. 4-a, IV, $ 429, text, 
Şi nota 15, p. 694). 
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12. După altă părere, dacă fidejusorul 
sa asociat în parte la fapta care aduce 
pierderea garanţiilor, va avea dreptul la 
o liberare parţială a cărei cotă va fi 
fixată de tribunale. (Laurent, XXVIII, No. 
515; Huc, XII, No. 255; Baudry et Wabhl, 
No. 1177; Guillouard, No. 257). 

+ Când imposibilitatea  subrogării 
provine din faptul unui terţ, dispoziţiunile 
art. 2037 c. civ. fr. (1682 e. civ. rom.), nu-şi 
găsesc aplicaţiunea. (Dalloz, Râp., Cau- 
Hionnement, No. 349; Alexandresco, X, p. 
180). 

14. Dispoziţiunile art. 2057 e. civ. fr. 
(1682 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
numai când faptul creditorului a avut de 
efect a face să se piardă un drept cert, 
definitiv câştigat, iar nu o simplă speranţă 
a cărei realizare depinde de debitor. (Pont, 
II, No. 578; Dalloz, Râp., Suppl., Caution- 
nement, No. 9; Laurent, XXVIII, No. 309; 
Alexandresco, X, p. 180). 

15, Dispoziţiunile art. 2057 c. civ. fr. 
(1682 c. civ. rom.), după o părere, îşi gă- 
sesc aplicațiunea nu numai când garan- 
iile pierdute prin faptul creditorului exi- 
stau în momentul când fidejusorul a con- 
tractat, ci şi în cazul când creditorul a 
lăsat să se piardă garanţii pe care le-a 
dobândit posterior fidejusiunii. (Duranton, 
XVIII, No. 382; Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 270 bis, III; Daltoz, 
R&p.. Cautionnement, No. 356; Suppl., Cau- 
tionnement, No. 98; Baudry et Wabl, No. 
1179). 

16. După altă părere, dispoziţiunile a- 
cestui articol nu-şi găsesc aplicaţiunea 
când creditorul a lăsat să se piardă ga- 
ranţii dobândite posterior fidejusiunii. 
(Pont, II, No. 577; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 429, nota 14, p. 695; Laurent, XXVIII, 
No. 308; Huc, XII, No. 252; Guillouard, 
No. 239; Planiol, II, No. 2385; Alexandresco, 
X, p. 180). 

17. Creditorul nu este responsabil, în 
principiu, decât de pierderea drepturilor, 
privilegiilor şi ipotecilor, la subrogaţia 
cărora fidejusorul trebuia să se aşiepte, 
(Dalloz, R&p., Suppl., Cautionnement, No. 
94 

18. Astfel, cpeditorul este răspunzător 
de pierderea unui drept de retenţie. (Ga- 
illouard, No. 258; Planiol, II, No. 2585). 

19. De asemenea, a unui drept de ama- 
net. (Pont, II, No. 373). 

20. Creditorul nu este răspunzător dacă 
nu a urmărit pe debitorul chirografar la 
scadenţă, care a devenit insolvabil, de- 
oarece în acest caz, fidejusorul putea po- 
trivit art, 2039 c. civ. fr. (1684 e. civ. rom.), 
să urmărească el pe debitor. (Demolombe. 
XXV, No. 650; Pont, II, No. 382; Aubry et. 
Rau, ed. 4-a, IV, $ 429, nota 24, b. 69%; 
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Dalloz, R€p., Cautionnement, No. 34%; 
Suppl., Cautionnement, No. 94; Baudry et 
Wah], No. 1176; Guillouard, No. 2535, 251; 
Planiol, Il, No. 25386). 

21. În cazul când există doi fidejusori 
şi creditorul îl liberează pe unul dintre 
ei, celalt fidejusor are dreptul să ceară 
să fie liberat de partea ce ar fi putut s'o 
ceară dela celălalt fidejusor, dacă nu ar 
fi fost descărcat, (Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 270 bis, VI; Pont, II, 
No. 375; Dalloz, Rep. Cautionnement, No. 
547; Baudry et Wabl, No. 1176; Planiol, 
II, No. 2587). 

22. Pentru ca dispoziţiunile art. 2037 
e. civ. fr. (1682 e. civ. rom.), să-şi găsească 
aplicațiunea, trebueșşte ca faptul creditoru- 
lui să fi adus în mod real un prejudiciu 
fidejusorului. (Demante et Colmet de San- 
terre, VIII, No. 270 bis, IV; Pont, II, No. 
576; Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 354; 
Suppl., Cautionnement, No. 96; Laurent, 
XĂVIII, No. 307; Huc, XII, No. 253; Bau- 
dry et Wabl, No. 1181; Giiillouard, No. 
240; Planiol, II, No. 2387; Alexandresco, X, 
p. 179, nota 3, 180). 

23. Fidejusorul va fi obligat să facă 
dovada că prin faptul său creditorul a ni- 
micit, garanţiile creanţei sale şi că acest 
fapt i-a cauzat în mod real un prejudiciu. 
(Baudry et Wahl, No. 1184). 

24. După altă părere, creditorul va tre- 
bui să facă dovada numai că creditorut 
prin faptul său a nimicit garanţiile crean- 
iei iar acesta va trebui apoi să facă do- 
vada că faptul său nu a prejudiciat fi- 
dejusorului. (Huc, XII, No. 253 ; Guillouard, 
No. 241). 

25. În cazul când subrogaţia fidejuso- 
rului a devenit imposibilă numai în parte, 
el va fi liberat numai în parte. (Pont, II, 
No. 374; Aubry ei Rau, ed. 4-a, IV, $ 420, 
text şi nota 17, p, 696; Dalloz, Râp., Suppl., 
Cautionnement, No. 99; Laurent, XXVIII, 
No. 306; Alexandresco, X, p. 180). 

26. Fidejusorul va cere liberârea sa 
numai atunci când va fi acţionat de cre- 
ditor, iar nu înainte. (Dalloz, Rep., Suppl., 
Cautionnement, No. 86; Laurent, XXVIII, 
No. 316; Baudry et Wahl, No. 1180; Con- 
tra: Huc, XII, No. 249; Guillouard, No. 
242). 

„27. Fidejusorul poate invota excep- 
jiunea de liberare chiar pentru prima 
oară în apel, însă nu pentru prima oară 
înaintea curţii de casaţie, deoarece nu 
este de ordine publică. (Laurent, XXVIII, 
No. 316; Huc, XII, No. 235; Baudry et 
Wahl, No. 1480). 
„28. Fidejusorul poate renunța la bene- 

ficiul dispozițiunilor art. 2037 e. civ. fr. 
(1682 c. civ. rom.). (Dalloz, R&p., Caution- 
nement, No. 359), 

Art. 1688. — Dacă creditorul primește, de bună voe, un imobil sau alt lucru în plata datoriei principale, cauționatorul rămâne li- 
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berat, chiar când creditorul a fost evins din acel lucru. (Civ. 1095, 
1100, 1128, 1137; Civ. Fr. 2038). 

Teat. fr. Art. 2038. — Lraeceptation volontaire que le er6aneier a faite d'un 
immeuble ou d'un effet quelconque en paiement de la dette principale, decharge 
la caution, encore que le er6aneier vienne ă en âtre 6vince. 

Doctrină. 

1. Dispoziţiunile art. 2038 ce. civ. fr. 
(1683 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
la fidejusiunea solidară ca şi la cea ne- 
solidară. (Pont, IL, No. 401; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 429, text şi nota 6, p. 69%; 
Dalloz, Râp., Suppl., Cautionnement, No. 
101; Laurent, XXVIII, No. 280, 281; Huc, 
XII, No. 256; Baudry et Wabhl, No. 1152; 

Guillouard, No. 257; Alexandresco, X, p. 
172). 

3. Fidejusorul este liberat, chiar dacă 
creditorul a accepiat darea în plată sub 
rezerva drepiurilor sale contra fidejusoru- 
lui. (Troplong, No. 583; Pont, II, No. 404; 
Dalloz, R€p., Cautionnement, No. 565; 
Suppl., Cautionnement, No. 104; Huc, XII, 
No. 257; Guillouard, No. 255; Contra: Du- 
ranton, XVIII, No. 383; Laurent, XXVIII, 
No. 282; Baudry et Wabhl, No. 1151). 

3. In cazul când liberarea debitorului 
a fost condiţională şi fidejusorul va fi des- 
cărcat tot condiţional. (Dalloz, Rep., Cau- 
tionnement, No. 365; Suppl., Cautionne- 
ment, No. 104). 

4. Dispoziţiunile art. 2038 c. civ. fr. 
(1683 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea când darea' în plată s'a făcut în vir- 

tutea a însăşi actului de obligaţie. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, IV, $ 429, text şi nota 5, 
p. 693; Dalloz, R6p., Suppl., Cautionne- 
ment, No. 102; Laurent, XXVIII, No. 28; 
Huc, XII, No. 257; Baudry et Wabl, No. 
1149; Guillouard, No. 254). 

5. Pentru ca darea în plată să aducă 
stingerea fidejusiunii, trebueşte ca ea să 
fi fost acceptată de bună voie de credi- 
tor. (Baudry e: Wahl, No. 1139; Alexan- 
dresco, X, p. 171, nota 4). , 

6. Dispoziţiunile ari. 2038 ce. civ. fr. . 
(1685 c. civ. rom.), nu-şi găsesc aplicaţiu- 
nea dacă darea în plată a fost anulată 
pentru incapacitate, dol, violenţă, eroare 
sau altă cauză, deoarece în acest caz, nu 
există acceptare de bună voie din partea 
creditorului. (Pont, II, No. 405; Huc, XII, 
No. 255). 

7. Fidejusorul este liberat oricare ar 
fi fost cauza evicţiunii. (Baudry et Wahl, 
No. 1150; Guillouard, No. 256; Alexan- 
X, p. 172).. 

Ş. Fidejusrul nu este liberat dacă evic- 
liunea provine din faptul său, căruia îi 
aparţinea lucrul dai în plată. (Baudry et 
Wahl, No. 1150; Guillouard, No. 256; A- 
lexandresco, X, p; 172). 

Art. 1684. — Prelungirea termenului acordat de creditor în 
favoarea datornicului. principal, nu liberează pe îidejusor de ga- 
ranția sa, care poate, în acest caz, să urmărească pe debitor pentru 
plată. (Civ. 1673; Civ. Fr. 2039). 

Tezt, fr. Art. 2039. — La simple prorogation de terme, aceordte par le 
ereancier au d6biteur principal, ne dâcharge point la cantion, qui peut, en ce cas, 
poursuivre le d6hiteur pour le foreer au paiement. 

Doctrină. 

„1, Nu trebueşte să se confunde prelun- 
girea termenului cu substituirea unei noui 
creanţe în locul celei garantate. (Pont, II, 
No. 204; Laurent, XXVIII, No. 277; Gu- 
illouard, No. 251). - | 

2, Dispoziţiunile art. 2039 e. eiv. fr. 
(1684 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
fie că datoria are un termen de plată, fie 
că e plătibilă imediat. (Baudry et Wabhl, 
No. 1192; Guillouard, No. 251; -Alexan- 
dresco, X, p. 192). 

3, De asemenea, dispoziţiunile acestui 
articol se aplică fidejusiunii solidare ca 
şi celei nesolidare. (Huc, XII, No. 258; 
Baudry et Wahl, No. 1194; Guillouard, No. 
251; Alexandresco, X, p. 182). 

4. Potrivit dispoziţiunilor art. 2039 c. 
civ. fr. (1684 c. civ. rom.), prelungirea ter- 
menului de plată acordat de creditor în 
favoarea debitorului principal nu poate 
strica fidejusorului, care deşi nu liberează 
pe fidejusor, însă el poate forţa pe debitor 
ca să plătească sau să-l descarce de obli- 
sația sa. (Dalloz, Rep., Cautionnement, No. 

_369; Alexandresco, X, p. 182). 
5. Fidejusorul poate plăti pe creditor 

la. termenul fixat prin convenţie, cu toate 
că acesta a acordat o prelungire debito- 
rului şi în acest caz fidejusorul este su- 
brogat în drepturile creditorului, prelun- 
gire pe care debitorul nu o poate opune 
fidejusorului pentru a-l împiedeca să plă- 
tească. (Huc, XII, No. 258; Baudry et Wabhl, 
No. 1112; Contra: Guillouard, No. 252). 
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TITLUL XV. 
Despre amanet. : E 

Art. 1685. — Amanetul este un contract prin care datornicul 
remite creditorului său un lucru mobil') spre siguranța datoriei. 
(Civ. 942, 1139, 1316, 1591 urm., 1676, 1689, 1690, 1722, 1730 
$ 3; C. com. 433, 478 urm., 495, 496 urm.; Lege p. creditul a- 
gricol 2 lunie 1892, Art. 26, 27; Lege p. înființarea unei bănci 
agricole 1 Aprilie 1894, Art. 11, 12; Legea băncilor populare 15 
Aprilie 1910, Art. 14, 15; Lege p. regularea și consolidarea 
dreptului de a exploata petrolul și ozocherita, Art. 62 urm.: Civ. 
Fr. 2071; Civ. Ital. 1878). 

Tezt fr. Art 2071. — Le nantissement est un contrat par lequel un d&bi- 
eur remet une chose.ă son ertancier pour sâret& de la dette. 

Text. Ital. Art. 1878. — Il pegno €& un contratto, col quale il debitore 

dopo estinzione del medesimo. 
„dă al creditore una, cosa mobile per sicurezza del credito, da restituirsi in natura, 

“Bibliografie (continuare). 

IONESCU STELIAN, Notă sub Cas. III, 1225 din 1 lulie 1925, Pand. Rom. 1926, |, 216. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act sub semnătură pri- | 
vată 8, 

Amanet 4 urm, 
Anulare 4, 
Bani 18, 
Brevet de invenţiune 19, 
“Capacitate 13, 14. 
Case de împrumut pe a- 
manet 24. 

“Cod civil italian 1. 
Consimţimânt 12, 
Contract accesoriu 3, 4. 
Contract civil 11. 
Contract comercial 11. 
“Contract indivizibil 2. 
Contract oneros 2, 
Contract real 2, 5. 
Contract sinalagmatic 7. 
"Contract unilateral 2, 6, 8. 
Creanţe 18, 
Daune-interese 13, 
Definiţie 2, 
Dovadă 8, 
Dublu exemplar 8. 
Fidejusiune 3, 
Fond de comerț 20. 

Furt 10, 
aj 4 urm, 

Imprumut pe amanet 24, 
Indivizibilitate 2. 
Ipotecă 3. 
Lucruri corporale 18. 
Lucruri incorporale 18, 
Lucruri mobile 2, 16, 17, 

18, 
Lucruri viitoare 25. 
Mandat 15, 
Nulitate 4, 
Obligaţie principală 4, 11. 
Perderea lucrului 10. 
Precarist 9, 
Predare 2, 5. 
Prescripţie 9. 
Probă 8, . 
Proprietate artistică şi li- 

terară 21 
Recipisă la purtător 24. 
Remitere 2, 5. 
Revendicare 10, 
Succesiune 22. 
Vase plutitoare 23, 

Doctrină, 

1. Art, 1685 c. civ. rom., reproduce par- 
tea întâia a art. 1878 din codul civil îta- 
lian. (Alexandresco, X, p. 234, nota 2), 

2. Amanetul sau gajul este acel contract 
real, unilateral, cu titlu oneros şi indivi- 
zibil, prin care debitorul sau un terţ re- 
mite un lucru mobil creditorului spre si- 
guranţa creanței sale. (Alexandresco, X, 
p. 254. 255). | 

3. Amanetul este un contract accesoriu 
ca şi lidejusiunea şi ipoteca. (Alexan- 
dresco, X, p. 255). 

4. Anularea obligaţiei principale aduce 
nulitatea amanetului care e un contract 
accesoriu, însă anularea amanetului nu 
aduce nulitatea obligaţiei principale. (Lau- 
rent, XĂVIII, No. 436; Baudry et Loynes, 
Du Naniissement, |, No. 9; Alexandresco, 
X, p. 255, text şi nota 5), 

5. Amanetul este un contract real de- 
oarece el nu se perfectează decât prin 
predarea lucrului amanetat. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 295 bis, II; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 4531, p, 699; 
Laurent, XXVIII, No. 435, 437; Huc, XII, 
No. 345; Baudry et Loynes, Î, No. 6; Gu- 
illouard, Nantissement, No. 20, 38; Planiol, 
II, No. 2401; Alexandresco, X, p. 235). 

6. Amanetul, după o părere, este un 
contract unilateral. (Laurent, XXVIII, No. 
437; Baudy et Loynes, I, No. 8; Guillouard, 
No. 21; Alexandresco, X, p. 236). 

7. După altă părere, amanetul este un 
contract sinalagmatic imperfect. (Troplong, 
Nantissement, No. 31; Pont, Commentaire- 
traite des petiis contrats, IL, No. 1067; Huc, 
XII, No. 346). . 

8. Cu toate că amanetul fiind un con- 
tract unilateral, el când este contractat 
prin act sub semnătură privată nu trebue 
făcut în dublu exemplar, totuşi necesita- 
tea dublului exemplar este indispensabilă, 
deoarece actul seris care constată amane- 
tul fiind în mâna debitorului pentru a 
putea. cere restituirea .lucrului, creditorul 
are şi el nevoie de un exemplar pentru a 
dovedi existența contractului de amanet. 
(Duranton, XVIII, No. 517; Demante et 
Colmei de Santerre, VIII, No. 299 bis, I; 

1) În textul art. francez, lipseşte denumirea de: „mobil“. 
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Laurent, XXVIII, No. 457; Baudry et Loy-. 
nes, IL, No. 8; Guillouard, No. 22, 73; A- 
lexandresco, X, p. 256, text şi nota 2, 246). 

9. Creditorul nu poate prescrie lucrul 
amanetat deoarece îl posedă ca precarist. 
(Huc, XIV, No. 509; Planiol, II, No. 2430; 
Alexandresco, X, p. 236). 

10. Dacă lucrul amanetat este pierdut 
sau furati, crediiorul amanetar îl poate 
revendica. (Alexandresco, X, p. 236). 

11. Amanetul poate fi civil sau comer- 
cial după natura obligaţiei principale pe 
care o garantează. (Laurent, XXVIII, No. 
436; Pont, II, No. 1060; Baudry et Loynes,- 
I, No. 9; Guillouard, No. 19; Alexandresco, 
X, p. 257). , 

12. Pentru valabilitatea contractului de 
amanet, trebueşte să existe consimţimântul 
părților ca la orice contract. (Alexan- 
dresco, X, p. 257). 
"13. Pentru valabilitatea contractului de 
amanet, creditorul trebueşte să aibă ca- 
pacitatea de a se obliga, deoarece primind 
lucrul el se obligă a veghea la paza lui 
şi deci poate răspunde de daunele cauzate. 
(Troplong, No. 87; Baudry et Loynes, No. 
25; Gouillouard, No. 40; Alexandresco, X, 
p. 237, 238). 

14. Debitorul trebueşte să aibă capaci- 
tatea de a înstrăina. (Troplong, No. 8; 
Laurent, XXVIII, No. 459; Baudry et Loy- 
nes, No. 24; Guillouard, No. 40; Alexan- 
dresco, X, p. 238). 

15. Amanetul poate îi constituit prin 
mandatar, având însă o. procură specială. 
(Troplong, No. 86; Baudry et Loynes, |, 
No. 28; Guillouard, No. 46; Alexandresco, 
X, p. 238). 

16. Toate lucrurile mobile care sunt în 
comerț pot face obiectul unui amanet. (A- 
lexandresco, X, p. 241). 

17. Poi fi constituite amanet numai lu- 
crurile susceptibile de posesiune şi înstrăi- 
nare. (Alexandresco, X, p. 244). 

18. Astfel, pot fi amanetate toate lu- 
crurile corporale, chiar şi bani şi lucru- 
rile necorporale, cum sunt creanţele. (A- 
lexandreso, X, p. 242). 

19. Brevetele de invenţiune pot fi ama- 
netate. (Pont, II, No. 1107; Laurent, 
XĂ VIII, No. 462; Huc, XII, No. 351; Baudry 
et Loynes, I, No. 34, 66; Guillouard, No. 
51; Alexandresco, X, p. 249). 

din 

AMANET Codu! civil 

20. De asemenea, fondurile de comerţ, 
compuse din numele, clientela, mărfurile, 
etc. (Baudry et Loynes, ÎI, No. 54; Gu- 
illouard, No. 55; Alexandresco, X, p, 249). 

21. De asemenea, proprietatea artistică 
şi literară. (Laurent, XXVIII, No. 444; Gu- 
illouard, No. 54; Alexandresco, X, p. 243), 

22. De asemenea, partea indiviză a unui 
moştenitor dintr'o moştenire mobiliară ne- 
lichidată. (Guillouard, No. 54; Alexan- 
dresco, X, p. 245). 

23, De asemenea, vasele plutitoare. (A- 
lexandresco, X, p. 244). 

24, De asemenea, recepisele la puriător 
liberate de casele de împrumut pe ama- 
net. (Alexandresco, X, p. 244). 

25. Nu pot fi amanetate lucrurile vi- 
itoare, (Alexandresco, X, p. 244). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. După termenii art. 1685 c. civ., con- 
tractul de gaj sau amanet trebue să con- 
stitue în mod neapărat remiterea lucrului 
gajat în posesinea creditorului, această re- 
mitere fiind considerată de legiuitor ca 
un element esenţial pentru existența con- 
tractului, iar nu numai ca o simplă con- 
dițiune pentru dovedirea privilegiului. 

Această regulă se aplică neîndois şi în 
materie comercială, unde legea nedetermi- 
nând elementele esenţiale ale contractului 
de gaj, trebue a ne raporta conf. art, îc. 
come, la definiţiunea dată gajului de codul 
civil. 

Din contextul art. 478 şi 480 din codul 
de comerţ, rezultă că legiuitorul comercial 
nu numai că nu sa depărtat dela principiul 
codului civil după care remiterea lucrului 
gaiat este de esenţa gajului, dar prin ex- 
cepțiunile pe care le-a prevăzut cu oca- 
ziunea modificării dela 1906 a art. 480, ela 
confirmat odată -mai mult, principiul şi în 
materie comercială. 

Prin urmare, Curtea de fond constatând 
că remiterea lucrului nu avusese loc în 
speță, cu drept cuvânt a considerat con- 
tractul de gaj ca fără fiinţă şi a anulat 
ordonanța de scoatere în vânzare, (Cas. 
III, dec. 1223 din 1 Iulie 1925, Pand. Săpt, 
5]19%6, Pand. Rom. 1926, III, 35). 

Art. 1686. — Amanetul dă creditorului dreptul de a fi plătit 
lucrul amanetului cu preferință înaintea altor creditori. 
Ca să rezulte preferință, se cere un act înregistrat în regulă, ce sa enunțe suma datorită, specia şi natura lucrurilor amanetate 

sau o descripțiune de calitatea, greutatea și măsură lor; 
Facerea unui act înscris şi 

când datoria trece peste 150 le 
urm., 1197, 1198, 1203, 1687, 168 

  

1) E vorba de „lei vechi“, 55 lei noi, 

înregistrat nu este neapărat decât 
i). (Civ. 1171, 1179, 1182, 1191 

8, 1722, 1730; Pr. civ. 728 bis; C. 

55 bani. A se vedea şi nota sub textul art, 1621, Cod. Civil. 
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com. 387, 405, 433, 478, 479, 480, 495; L. Timbr. 20 $ 5, 35, 
21 $ 5, 31; Lege p. regularea și consolidarea dreptului dea 
exploata petrolul și ozocherita, Art. 63 urm.; Civ. Fr. 2073, 2074). 

Text. fr. Art. 2073. — Le gage confăre au erâaneier le droit de se faire 
payer sur la chose qui en est lobjet, par priviloge et preference aux autres 
eranciers. 

Teat. fr. Art. 2074. — Ce privilge n'a lieu qwantant qu'il y a un acte 
publice ou sous seing priv6, dâment enregistr6, contenant la dâelaration de la, 
somme due, ainsi que L'esptce et la nature des choses remises en gage, ou un âtat 
annex6 de leurs qualite, poids et mesure. 

La râdaction de acte par âecrit et son enregistrement ne sont n6anmoins 
preserits qu'en matitre excâdant la valeur de cent cinquante francs. 

Bibliografie (continuare), 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. |, „Dată”certă“, p. 35; 
IONESCU STELIAN, Notă sub Cas. III, 1223 din 1 lulie 1925, Pand. Rom. 1926, [, 216. 

Doctrină. ” dry et Loynes, I, No. 55: Guillouard, No. 
, 79; Alexandresco, X, p. 246, nota 3). 

1. Contractul de amanet devine perfect 6. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
între creditor şi debitor prin singurul €-  veran dacă determinarea lucrurilor ama- 
feci al consimțimântului urmat de tradiţia  netate este suficientă. (Alexandresco, X, p. 
lucrului amanetat în mâinile crediiorului 246). 
sau ale unui îierţ ales de părţi. (Alexan- 7. Când arătarea lucrurilor amanetate se 
dresco, X, p. 244). | face prin act separat, el trebue anexai la 

2. Dovada contractului de amanet între contractul de amanet şi să aibă dată certă 
părți se va face potrivit regulelor de drept pentru a nu putea fi substituit. (Alexan- 
comun. (Huc, XII, No. 557; Baudry et  dresco, X, p. 246). 
Loynes, |, No. 38, 42; Guillouard, No. 59; 8. Actul de amanet când nu este auten- 
Alexandresco, X, p. 244), „tie pentru a fi opozabil terţilor, trehueşte 

3. Faţă de terţele persoane, pentru ca să aibă dată ceriă şi trebue potrivii dis- 
contractul de amanet să-şi producă efec-  poziţilor art. 728 ce. pr. civ. să fie transcris. 
tele, se cere ca el să fie constatat printr'un  (Alexandresco, X, p. 247,.248). 
act scris autentice sau sub semnătură pri- 
vată. (Alexandresco, X, p. 246). , - 

4. În acest act trebue să se arate suma Jurisprudenţă. 
datorită, specia lucrurilor amanelate, iar (Continuare dela: 1924 până la 1927) 
dacă sau amanetat lucruri fungibile, tre- 
bue să se arate calitatea, greutatea şi mă- 1. Lichidaţiunea unei operaţiuni de vân- 
sura lor. (Alexandresco, X, p. 246). zare de gaj are loc în momentul realiză- 

5. Dacă amanetul cuprinde mai multe rii preţului rezultat din vânzarea obiectu- 
lucruri din care numai unele sunt arătate lui gajat, deoarece acest preţ nu constitue 
contractul va fi valabil faţă de terți nu- un disponibil pentru debitorul gagist, mai pentru lucrurile arătate. (Laurent,  (Trib. Ilfov S. 1. com. 29 Qet. 1925, Pand. 
XĂVIII, No. 465; Huc, XII, No. 560; Bau-  Rom., 1926, II, 49). 

Art. 1687. — Preferința arătată în art. precedent nu se poate 
înființa în privința mobilelor necorporali, cum creanţele mobiliare, 
decât prin un act în regulă înregistrat şi notificat debitorului 
creanţei date în amanet. (Civ. 1107, 1171, 1174, 1182, 1393, 1686, 
1688, 1692; C. com. 479; L. Timbr. 20 Ş 35, 21 $ 31, 42 Ş 5; 
Lege p. regularea şi consolidarea dreptului de a exploata. petrolul 
şi ozocherita, Art. 62 urm.; Civ. Fr. 2075). | 

Tezt. fr. Art. 2075. — Le priviltge 6nonet en lartiele prâcâdent ne s'âta- blit sur les meubles incorporels, telş que les erances mobilieres, que par acte 
public ou sous seing privă, aussi enregistr6, et signifie au debiteur de la extance 
donne en gage. , 
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Text. fr. Art. 2075. (Completat prin legea din 1 Martie 1898). — Le 
privilăge €none€ en lartiele prâcedent ne s'6tablit sur les meubles incorporels, 
tels que les ercances mobilitres, que par acte public ou sous seing privâ, aussi 
enregistrâ, et signifi€ au d€hiteur de la erâance donnte en gage. - | 

Tout nantissement d'un fonds de commeree devra, ă peine de nullit€ vis-ă-vis 
des tiers, &tre inserit sur un registre public tenu au greffe du tribunal de com- 
merce dans le ressort duquel, le fond est exploite. ” 

Bibliografie (continuare). 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. |, „Dată certă“ p. 35;.. 
IONESCU STELIAN, Nofă sub Cas. III,.1225 din 1 Iulie 1925, Pand. Rom. 1926, 1, 216; 
SCRIBAN TRAIAN, MNofă sub Jud. ocol Herţa-Dorohoi, 5 Martie 1925, Pand. Rom. 1925, 1], 254, 

Doctrină. 

1. Mobilele incorporale, cum sunt cre- 
anţele, pot face obiectul unui amanet. 
(Alexandresco, X, p. 253). 

2. Potrivit dispoziţiilor art. 2075 c. civ. 
În. (1687 c. civ. rom.) pentru amanetul mo- 
bilelor incorporale, cum sunt creanţele, pe 
lângă remiterea titlului în mâna credito- 
rului actul de amanet trebue să aibă daiă 
certă, să fie transcris şi să fie notificat 
prin corpul de portărei debitorulu crean- 
își, daie în amanet. (Alexandresco, X, p. 
255). 

3. Notificarea poate fi înlocuită prin ac- 
ceptarea debitorului  creanţei amanetate, 
prinirun act auientic. (Duranton, XVIII, 
No. 524; Mourlon. III, No. 1219; Troplong, 
No. 268; Pont, II, No. 1106; Demanite et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 301 bis, III; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 432, p. 704; 
Hue, XII, No. 564; Guillouard, No. 116; 
Planiol, II, No. 2409; Alexandresco, X, p. 
253, 254, text şi nota 1; Contra: Laurent, 
XXĂVIII, No. 464; Baudry et Loynes, |, 
No. 60). 

4. Dispoziţiile art, 2075 c. civ. în. (1687 

c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţia chiar dacă 
suma garantată sau valoarea amanetului 
nu trece de 150 lei. (Pont, II, No. 10%; 
Baudry et Loynes, 1, No. 57; Planiol, Il, 
No. 2417; Alexandresco, X, p. 255). 

5. Formalităţile prevăzute de art. 2075 
c. civ. fr. (1687 c. civ. rom.) sunt cerute 
numai faţă de terţi, iar nu între părțile 
contractante, între care amanetul va fi do- 
vedit contorm regulelor de drept comun. 
(Baudry et Loynes, [, No. 38, 42 urm: A- 
lexandresco, X, p. 255) . 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până Ia 1927) 

1. Salariul fiind în principiu, insezisabil 
şi nesusceptibil de tradiţiune, el nu poate 
fi constituit amanet pentru garantarea unei 
creanţe. 

Creditorul nu poate obține validarea u- 
nei popriri asupra salariului, chiar dacă 
în creanţa sa sa prevăzut amanetul asu- 
pra retribuţiunilor lunare cuvenite unui 
funcţionar. (Judec. Ocol Herţa-Dorohoi, 5 
Martie 1925, Pand. Rom. 1925, II, 254), 

Art. 1688. — In toate cazurile însă, acest privilegiu nu sub- 
zistă asupra amanetului decât când s'a dat și a rămas în pose- 
siunea creditorului sau unui al treilea ales de părţi. (Civ. 1139, 
1316 urm., 1391, 1393, 1730, 1751, 1909; C. com. 480, 496, 497; 
C. Pen. 322, 323, 330; Lege p. creditul agricol 23 Iunie 189%, 
Art. 26, 217; L. pentru înființarea unei bănci agricole 1 Aprilie 
1894, Art. 11, 12; Legea băncilor populare 15 Aprilie 1910, Art. 
14, 15; Lege p. regularea și consolidarea dreptului de a exploata 
petrolul și ozocherita, Art. 62 urm.; Civ. Fr. 2076). 

Tezi. fr. Art. 2076. — Dans tous les cas, Sle privilăge ne subsiste sur le 
gage quautant que ce gage a 6t6 mis est rest en la possession du erâaneier, 
ou d'un tiers convenu entre les parties. 

Bibliografie (continuare). 

IONESCU STELIAN Nofă, sub Cas. III, 1223 din 1 Julie 1925, Pand, Rom. 1926, 1, 216. . 
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INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acceptare 25. 
Act Înregistrat 2, 
Act scris 16, 
Amanet 1 urm. 
Aparenţă 10, 11. 
Apreciere suverană 9, 11. 
Brevet de invenţiune 19. 
Cesiune 16. 
Chei 12. 
Clădire 12, 17. 
Comerciant 22. 
Convenţie 24—26, 
Creanţă 2, 14—16. 
Deposedare 3. 
Depozit 13, 
Dovadă 26, 
Drept real 18, 
Faliment 22, 
Fraudă 30, 
Furt 32, 
Gaj 1 urm. 
Inregistrare 2, 
Locaţiune 17. 

  

Lucruri mobile incorpo- 
rale 1, 2. 

Notificare 2, 17. 
Perderea posesiunii 8, 28— 

Pluralitate de amanete 27. 
Posesiune 1, 3—15, 18—24, 

27-32, Ă 
Posesiune actuală şi re- 

ală 4. , 
Posesiune continuă 5, 9. 
Precaritate 4. 
Predare 4 urm. 
Probă 26. 
Proprietate 18, 
Revendicare 34, 32. 
Simulaţie 31, 32. 
Simulaţie 4. 
Termen 20, 21, 
Terţ 7, 10, 24, 23—27, 29, 

30, 3! ă 
Titluri 13-15, 
Tradiţie 1 urm. 

Lucrari mobile corporale | Transport 13. 
1, 10, 12. 

Doctrină. 

1, Punerea în posesie a lucrului amane- 
iat prevăzută de art. 2076 c. civ. în. (1688 
c. civ. rom.) trebueşte să aibă loc pentru 
lucrurile mobile corporale şi necorporale de 
care se ocupă art. 2074 şi 2075 e. civ. fr. 
(1686 şi 1687 c. civ. rom.). (Troplong, Du 
nantissement, du gage et de Lantichrăse, 
No. 277; Pont, Commentaire-trait€ des pe- 
tits contrats, II, No. 1131; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, 8 432, text şi nota, 20, B 705; 
Dalloz, R&p., Nantissement, No. 135; Suppl., 
Nantissemeni, No, 883; Laurent, XXVIII, No. 
476; Baudry et Loynes, Du nantissement, I, 
No. 74; Guillouard, Trait6 du nantissement 
et du droit de râtention, No. 90; Planiol, 
JI, No. 2402; Alexandresco, X, p. 249). 

2. După altă părere, când lucrul constă 
dintrun lucru incorporal, cum ar fi o cre- 
anţă, nu este nevoie de iradiţie, ci este de 
ajuns dacă amanetul este constatat prin 
act înregistrat, care a fost notificat debi- 
torului. (Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 502 bis, V). 

3, Pentru valabilitatea amanetului tre- 
bueşte ca debitorul să se fi deposedat de 
licru şi el să fi intrat în posesiunea efec- 
tivă a creditorului amanetar sau a unui 
terț care să posede pentru creditor, deci 
trebueşte o tradițiune reală. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 4532, p. 705, 706; Baudry 
et Loynes, I, No. 68 urm.; Guillouard, No. 
94; Alexandresco, X, p. 240, 249, 250 251). 

4. Posesiunea creditorului amanetar ire- 
bueşte să fie actuală şi reală iar nu civilă, 
simulată, precară. (Dalloz, Râp., Priviltges 
et hypotheques, No. 501; Baudry et Loy- 
nes, |, No. 69; Planioi, 11, No. 2404; A- 
lexandresco, X, p. 250). 

5. Posesiunea creditorului amanetar sau 
a terțului trebueşte să fie continuă. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 432, p. 705; 
Baudry et Loynes, Î, No. 83; Guillouard, 
No. 108; Alexandresco, X, p. 249). 

6. Între creditor şi 'debitor, punerea în 
posesie asupra lucrului amanetat nu este 

Art. 1688 

necesară pentru valabilitatea amanetului. 

(Dalloz, Râp., Nantissement, No. 121; 

Suppl., Nantissement, No. 75). , 
7. Faţă de terţi însă pentru ca creditorul 

. amanetar să le poată opune privilegiul său, 
trebueşte să fie pus în posesie, (Dalloz, 

- Rp.,  Nantissement, No. 121; Baudry et 
Loynes, I, No. 68; Guillouard, No, 58; A- 
lexandresco, X, p. 249). J 

8. Creditorul pierde privilegiul său dacă 
nu are sau a pierdut prosesiunea lucrului 
amanetat, din voința sa. (Guillouard, No. 
109; Alexandresco, X, p. 249). 

9. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă punerea în posesie sau menţi- 
nerea în posesie a creditorului amanetar au 
fost în deajuns de caracterizate, pentru a 
satisface cerinţele legii. (Dalloz, Râp., Nan- 
tissement, No. 77, 97; Alexandresco, X, p. 
249, nota 5). 

10. Punerea în posesie a creditorului a- 
supra lucrurilor mobile corporale amane- 
tate, trebueşte să fie un fapt apareni, în- 
deajuns de notoriu pentru ca terţii să fie 
înştiinţați. (Guillouard, No. 97; Alexan- 
dresco, X, p. 250; Comp.: Pont, II, No. 
1130). 

1]. Legea nu a definit elementele no- 
torietăţii, aşa încât aprecierea lor aparţine 
tribunalelor. (Baudry et Loynes, I, No. 69). 

12. Nu este totdeauna necesar ca să 
ție luare în primire reală a lucrului. Astfel, 
punerea în posesie este valabil făcută, când 
lucrurile amanetate sunt la dispoziţia ex- 
clusivă. a creditorului prin remiterea che- 
ilor clădirii în care se află aceste lucruri. - 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 452. nota 
21, p. 706; Baudry et Loynes, Î, No. 69; 
Guillouard, No. 95; Contra: Laurent, 
XXVIII, No. 475). 

13. De asemenea, constitue o punere în 
posesie îndestulătoare, remiterea titlurilor 
creditorului, când lucrul amanetat nu este 
în posesiunea actuală a debitorului, ci se . 
află de exemplu în depozit întrun alt loc 
sau pe drum în curs de transport, deoarece 
cu titlurile date, creditorul poate reclama 
lucrurile amanetate. (Troplong, No. 299 
axa Pont, II, No. 1129; Guillouard, No. 
96). 

14. Creanţele sunt considerate ca date 
în posesiune prin remiterea titlurilor cre- 
anțelor în mâinile creditorului amanetar. 
(Troplonsg, No. 277; Poni. II, No. 1181; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, 432, nota 20, 
p. 705; Laurent. XXVIII, No. 476; Baudry 
et Loynes, ÎI, No. 74: Guillouard, No. 90; 
Alexandresco, X, p. 251; Contra: Demante 
et. Colmet de Santerre, VIII, No. 502 bis, 
V, urm). - 

15. RHemiterea titlului este necesară 
chiar. dacă ar fi amanetată numai o parte 
din creanţă. (Dalloz, Râp., Nantissement, 
No. 137). | 

16. Creanţele care nu sunt constatate 
prin act scris, nu pot fi amanetate, deși pot 
fi cedate. (Troplong, No. 278; Pont, II, No 
1152; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 432, 
nota 20, p. 705; Laurent, XXVIII, No, 477; 
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Baudry et Loynes, I, No. 75; Guillouard, 
No. 91; Planioi, II, No. 2409; Alexandresco, 
X, p. 251). , 

17. Amanetul unui contract de locaţiu- 
ne se face în mod valabil prin remiterea. 
contractului de locaţiune în mâinile cre- 
ditorului amanetar şi prin notificarea ama- 
netului către proprietarul imobilului. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 43%, p. 70%; 
Baudry et Loynes, ÎI, No. 80; Guillouard, 
No. 9%; Alexandresco, X, p. 252). 

18. Amanetul unui drept real sau de 
proprietate se pune în posesie prin remi- 
terea titlului. (Baudry et Loynes, I, No. 
77 urm.; Planiol, II, No. 2415). 

19. Asilel, punerea în posesie a credi- 
torului asupra amanetului unui brevet de 
invenţiune se face prin remiterea brevetului 
în mâinile creditorului amanetar. (Baudry 
et Loynes I, No. 78; Alexandresco, X, p. 
252), . 

20. Legea nu prevede pentru valabilita- 
tea amanetului un termen de punere în po- 
sesie: (Baudry et Loynes, I, No. 82; Alexan- 
dresco, X, p. 253). 

1. In această situaţie se admite că cre- 
ditorul amanetar se poate oricând pune în 
posesia lucrului amanetat, când timp ter- 
ţii nu au dobândit drepturi asupra acestui 
lucru. (Dalloz, Rep:, Nantissement, No. 134; 
Alexandresco, X, p. 253). 

22. Debitorul comerciant în perioada 
suspectă nu poate constitui un amanet, 
însă dacă contractul este făcut înainte, el 
poate în mod vălabil să dea în posesie ere- 
ditorului lucrul amanetat în cursul acestei 
perioade până la pronunţarea sentinţei de 
faliment. (Baudry «et Loynes, IL. No. 9%; 
Lyon-Caen et Renault, Trait6 de droit com. 
mercial, II, No. 2765). 

23. Părţile pot conveni ca să fie însăr- 
cinat un terţ cu dobândirea şi conser- 
varea posesiunii lucrului amanetat pentru 
creditorul amanetar. (Dalloz, Rp., Nan- 
tissement, No. 147; Alexandresco, X, p. 
249, 251), 

24. Pentru însărcinarea unui terț cu 
paza lucrului amanetat trebue ca părțile 
să încheie o convenţie. (Baudry et Loynes, 
I, No. 85; Guillouard, No. 102). 

25. Această convenţie poate fi făcută 
fără participarea terțului însă acesta tre- 
bueşte să accepte însărcinarea. (Baudry et 
Loynes, I, No. 8; Guillouard, No. 10; 
Pont, Îl, No. 113%: Laurent, XĂVIII, No. 
484. Huc, XII, No. 378; Alexandresco, X. 
p. 25). 

26. Această convenţie, care poate fi fă- 
cută printr'un act distinct şi chiar poste- 
rior actului constitutiv al amanetului, nu 
este supusă niciunei forme particulare şi 
poate fi dovedită conform regulelor de 
drept comun. (Pont, II, No. 1138; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, [V, $ 452 p. 706: Laurent, 
XXVIII, No. 484: Baudry et Loynes, I, 
86; ȘI villouard, No. 104; Alexandresco, X, 
p. 251). 

„27. Posesiunea terţului prezintă avanta- 
Jul că debitorul poate constitui asupra a- 

. 
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cestui lucru mai multe amanete la diferiţi 
creditori, fără să fie nevoie de consimţi- 
mântul diverşilor creditori amanetari. (Tro- 
plong, No, 515 urm.; Pont, II, No. 114); 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 431. p. 69%; 
Laurent, XXVIII, No. 487; Huc, XII, No. 
378; Baudry ei Loynes, I[, No. 87; Gu- 
illouard, No. 106; Alexandresco, X, p. 240, 
241). 

28. Peniru valabilitatea amanetului tre- 
bueşte ca creditorul să nu piardă posesiu- 
nea amanetului.  (Dalloz, Rep Nantisse- 
ment, No. 146; Alexandresco, X, p. 249). 

29. Creditorul amanetar pierde privile- 
giul său faţă de terţi dacă se desesizează 
în mod voluntar de amanet. (Baudry et 
Loynes, I, No. 85; Guillouard, No. 109; A- 
lexândresco, X, p. 249). 

30. Dacă însă el a pierdut posesiunea 
amanetului în mod involuntar, prin fraudă 
sau prin surprindere, el nu este decăzut 
din privilegiul său faţă de terţi. (Dalloz, 
R€p.. Privileges et hypoth&gques, No. 3%; 
Baudry et Loynes, I, No. 84; Guillouară, 
No. 109; Alexandresco, X, p. 249), 

31. In acest caz, creditorul are dreptui 
să ceară restituirea amanetului, dacă terţii 
nu ar fi dobândit drepturi asupra lui. (Bau- 
dry et Loynes, I, No. 84; Alexandresco, 
X, p. 249, 350). 

32. In caz de pierdere sau de furt, cre- 
ditorul amanetar are dreptul să revendice 
lucrul amanetat, în timp de trei ani dela 
data pierderii sau furtului. (Dalloz, Rep. 
Nantissement, No. 146; Privileges et hypo- 
theques, No. 505: Baudry et Loynes, [, No. 
84; Guillouard, No. 109). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Contractul de gaj nu-i valabil consti- 
tuit dacă lucrul gajat nu-i trecut în pose- 
sia creditorului sau a unui terț. (Cas. III, 
1225 din 1 Iulie 1925, Pand. Săpt. 5 din 
1926, Pand. Rom. 1926, III, 35, Pand. Rom, 
1926, 1, 216). 

2. a) Contractul de gaj e un contract 
real, care, ca şi la romani, şi prin excep- 
țiune dela principiul modern al constituirii 
drepturilor reale numai prin efectul conven- 
venţiunii, nu devine perfect între părțile 
contractante şi nu e opozabil terţilor, decât 
din momentul remiterii lucrului gajat în 
posesiunea creditorului sau a unui îerţ, 
deposedarea aceasta fiind socotită de legiu- 
itor ca un mijloc de publicitate — rudi- 
mentar e drept — a constituirii gajului, 
ceea ce înseamnă că până în momentul re- 
miterii, contractul de gaj poate să constate 
o obligaţiune numai de a da un gaj, nu 
constată însă un gaj; 

b) Debitorul nu poate fi terț în sensul 
ari. 1688 cod. civ., şi nu poate poseda lu- 
crurile pentru creditor fiindcă posedarea 
gajului de către creditor este cerută de le- 
ge în scopul publicităţii gajului şi în atare 
situațiune, trebue să fie un fapt aparent şi
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de o notorietate care să arate în mod neîn- 
doelnic că lucrurile gajate nu mai fac par- 
te din activul liber al debitorului, ceea. ce 
nu e în cazul când lucrul gajat ar fi pose- 
dat de debitor în numele creditorului; 

c) Dela regula deposedării debitorului de 
lucrul gajat, Codul comercial, în interesul 
desvoltărei agriculturii şi industriei, face 
prin art. 480 din codul de comerţ o singură 
excepție pentru produsele solului prinse de 
rădăcini sau culese și pentru materiile in- 
dustriale prime, în stare de fabricaţiune 
sau deja fabricate, aflate în fabrici sau de- 
pozitie, prevăzând că gajul acestor lucruri 
se consideră instituit prin singurul efect 
al convenţiunii, fără să 'mai fie luate din 
posesiunea debitorului, trebuind numai ca 
actul de gaj să fie transcris conform art. 
728 bis pr. civ. și să fie intabulat la primă- 
via respectivă, dacă lucrurile gajate sunt 
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întraltă comună decât aceea unde e re- 
şedinţa judeţului; 

d) Un motor de benzină, nişte pietre de 
moară nu. sunt materii prime în stare de 
fabricaţiune sau deja fabricate, spre a pu- 
tea fi valabil constituite gaj fără a fi luate 
din posesia debitorului, căci prin materie 
primă se înțelege aceea care fiind supusă 
transformării în fabrici sau uzine, dă na. 
ştere produsului fabricat, singurul care, 
dimpreună cu materia primă iniţială, poate 
fi gajat valabil, fără a fi luat din posesi- 
unea debitorului; 

e) Şi debitorul se poate prevala de lipsa 
de deposedare, deoarece trecerea gajulu 
din posesia debitorului în posesia credi- 
torului e o condiţiune preserisă de lege pen- 
tru însăşi existența  sgajului între părți. 
(Trib. Iliov S. I, Com. 1202 din 1926, Ju- 
rispr. Gen. 1926 No. 1788). 

Art. 1689. — Creditorul, la caz de neplată, nu poate să dis- 
pună de amanet; are dreptul însă să ceară dela judecător ca 
amanetul să-i rămână lui drept plată, și până la suma datoriei, 
cu ale ei dobânzi, de se cuvine, după o estimaţiune făcută de 
experţi, ori să se vânză la licitaţiune. ” 

E nulă orice stipulaţiurie prin care creditorul s'ar autoriza, 
sau a-şi apropria amanetul, sau a dispune de dânsul fără forma- 
lităţile sus arătate. (Civ. 5, 968, 1008, 1690, 1700, 1701; Pr. Civ. 
211 urm., 437 urm.; C. com. 482—488; Lege p. regularea şi con- 
solidarea dreptului de a exploata petrolul și ozocherita, Art. 65, 
66; Civ. Fr. 2078).: 

Text. fr. Art. 2078. — Le erâaneier ne peut, ă dâfaut de paiement, di- px . . i? pa ) 
poser du gage; sauf ă, lui ă, faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera 
en paiement et jusquă due concurrence 
ou qu'il sera vendu aux enchâres. | 

"Toute clause qui autoriserait le erâaneier ă sapproprier le gage ou î en 
disposer sans les formalitâs ci-dessus, est nulle. 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 62; 

» d'aprăs une estimation: faite par experts, 
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Jurisprudenţă 22, 
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29, 32, 33, Termen 4, 7, 9.11, 25—27 
Plată, a se vedea cuvân- 29. ” ” 

tul: „Termen“, 
Preţ vil 22, 
Prezumpţiuni 24. 
Privilegiu 13, 19. 
Probă 24. 
Procedură 16. 

Titlu executor 16. 
Urmărire silită 19, 
Valori negociabile 8. 
Vânzare 13 
Vânzare cu parte de răs- 

cumpărare 21 —24, 32, 33, 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 2078 e. civ. 
fr. (1689 c. civ. rom.) la termenul fixat 
pentru plată, creditorul nu poate dispune 
de amanet, ci poate numai să se adreseze 

— 331 —



Art. 1689 

justiţiei şi a cere sau ca amanetul să-i ră- 
mâe în plată până la suma datoriei, după 
o evaluare făcută de experţi sau să se 
vândă la licitaţie. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 454, p. 712; Dalloz, Râp., Nantisse- 
ment, No. 165; Baudry et Loynes, Du nan- 
tissement, No. 114; Guillouard, Trait6 du 
naptisserent, No. 171; Alexandresco, X, p. 
266). , - 

2. Numai în cazul când creditorul-a ce- 
rut justiţiei ca sau să-i rămâe lui amane- 
tul sau să se vândă la licitaţie, justiţia are 
facultatea să aleagă care din aceste două 
situaţiuni este mai favorabilă pentru intere- 
sul debitorului. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 1V, 
$ 454, nota 71, p. 712; Dalloz, Râp., Nantis- 
sement, No. 165; Baudry et Loynes, No. 114; 
Guillouard, No. 172). 

3. Dacă însă creditorul alege una din 
aceste două situaţiuni, justiţia este obligată 
să sancţioneze acest drept al creditorului 
amanetar, admiţându-i cererea. (Baudry et 
Loynes, No. 114; Guillouard, No. 171; Pla- 
niol, II, No. 24553; Contra: Duranton, XVII, 
No. 536; Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 304 bis, III, IV). 

4. Rolul justiției este de a controla dacă. 
nu s'a stins datoria şi pentru a veghea ca 
creditorul să nu-şi aproprieze lucrul ama- 
netat fără garanţiile prevăzute de lege. 
(Troplong, Du nantissement, No. 400, 401; 
Pont, Commentaire-traii€ des petits con- 
trats, IL, No. 1146; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, S 434, nota 7, p. 712; Laurent, XXVIII, 
No. 510; Baudry et Loynes, Î, No. 114). 

5. Astfel, în cazul când creditorul a ce- 
rut vânzarea gajului, justiţia nu poate ho- 
tări că creditorul va rămâne proprietarul 
lucrului amanetat. (Troplong, No. 400, 401; 
Pont, II, No. 1146; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 434 nota 7, p. 712; Dalloz, Rp, 
Nantissement, No. 165; Laurent, XXVIII 
No. 510; Baudry et Loynes, I, No. 114). 

6. Debitorul nu are dreptul de opțiune 
între cele două situaţiuni ale alternativei, 
ci numai creditorul.: (Guillouard, No. 172; 
Planiol, II, No. 2455). - 

7. Când creditorul se adresează justiţiei, 
va trebui să fie chemat şi debitorul. pentru 
a fi ascultat căci este posibil ca el să opu- 
nă că creanţa este stinsă în tot sau în parte 
sau că a obţinut o prelungire a termenului 
de plată dela creditor. (Pont, II, No. 1147; 
Dalloz, Rp, Nantissement, No. 172; Bau. 
dry et Loynes, I, No. 115; Guillouard, No. 
173; Contra: Alexandresco, X, p. 267). 

8. Când este vorba de valori negociabile 
la bursă, nu mai este nevoe de experţi de- 
oarece cota publică şi oficială dă justiţiei 
toate elementele de evaluare. (Baudry et 
Loynes, [, No. 116: Guillouard, No. 174; 
Comp.: Troplong, No. 403; Laurent XXVIII, 
No. 511; Alexandresco, X, p. 267). 
_9. După o părere, părţile ar putea să 
convie că în caz de neplată la termen 
a datoriei, lucrul amanetai va rămâne. cre- 
ditorului după o evaluare prin experți a- 
fară de justiţie. (Troplong, No. 388; Pont, 
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II, No. 1159; Guillouard, No. 170; Comp. 
Alexandresco, X, p. 267). 

10. După altă părere, această convenţi- 
une nu este valabilă, fiind oprită de lege 
întru cât suprimă intervenția justiţiei car. 
este necesară pentru a apăra interesele de- 
bitorului. (Laurent, XXVIII, No. 528; Bau- 
dry et Loynes, I, No. 131). 

11. Părţile nu pot conveni că în caz de 
neplată a datoriei, lucrul amanetat va ră- 
mâne creditorului pentru un prej fixat prin 
contractul de amanet. (Troplong, No. 389; 
Guillouard, No. 170). 

12. În cazul când justiţia atribue ama- 
netul creditorului, hotărîrea produce efec. 
tele unei dări în plată. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 304 bis, VII; Baudry 
ei Loynes, Î, No. 117). 

13. Dacă valoarea amanetului e mai 
mare decât suma datorită, pentru diferenţă 
debitorul va deveni creditor şi creanța 
acestei sulte este garantată prin privile- 
giul vânzătorului şi prin dreptul de rezo- 
luțiune. (Dalloz, Reâp., Nantissement, No, 
167; Baudry et Loynes, I, No. 117; Planiol, 
II, No. 2454). 

14. Creditorul care nu voieşte să-şi apro- 
prieze lucrul amanetat trebueşte să ceară 
dela justiție vânzarea lui prin licitaţie, 
(Dalloz, Râp.. Nantissement, No. 169; A- 
lexandresco, X, p. 267). 

15. In acest caz justiţia va chema înain- 
tea ei şi pe debitor pentru a-l asculta. 
(Baudry et Loynes, I, No. 115; Guillouard, 
No. 173). 

16. Cererea de vânzare trebue făcută 
chiar în cazul când creditorul amanetar 
are un titlu executor, deoarece legea a or- 
ganizai o procedură specială pe care trebue 
s'o_observe creditorul: (Baudry et Loynes, 
I, No. 152; Planiol, II, No. 2448; Alexan- 
dresco, X, p. 268; Contra: Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 504 bis IV; 
Guillouard, No. 169). 

17, Creditorul amanetar poate cumpăra 
lucrul amanetat la licitaţie. (Pont, Il, No. 
1149; Laurent, XXVIII, No. 515; Baudry 
et Loynes, I, No. 119; Guillouard, No. 177; 
Planiol, II, No. 2451; Alexandresco, X, p. 
267, nota 3). 

18. Cheltuelile în justiţie peniru vân- 
zarea amanetului vor fi în sarcina debito- 
rului. (Pont, II, No. 1149; Laurent, XXVIII, 
No. 515; Baudry et Loynes, IL, No. 124 
Saillonard, No. 178; Alexandresco, X, p. 
268). 

19. Creditorul amanetar nu poate împie- 
deca vânzarea, lucrului amanetat cerută de 
alţi creditori; el fiind numai în drept de 
a-şi exercita privilegiul său asupra preţu- 
lui eşit din vânzare. (Alexandresco, X, p. 
267, 268, 285, nota). 

20. Prin pact comisoriu sau contract 
pignorativ se înțelege în materie de ama- 
net, de antichreză şi ipotecă clauza prin 
care se împuterniceşte pe creditorul ama- 
netar, antichrezist sau ipotecar de a-şi în- 
suşi lucrul dat în garanţie sau a dispune 
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de el fără formalităţile legale. (Alexan- 
dresco, X, p. 268, 269). 

21. Contractul pignorativ este o conven- 
țiune care ascunde un împrumut sub for- 
ma unui contract de vindere-cumpărare cu 
pact de rescumpărare în scopul de a as- 
cunde pactul comisor interzis de ari. 1689 
şi 1701 din codul civil, sau un împrumut 
cu dobândă uzurară sau cu clauză penală. 
(Dalloz, Rep., Nantissement, No. 2937; Au- 
bry et Rau, IV, p. 612; Laurent, 
XXVIII, No. 544; Huc, XII, No. 418; Gu- 
illuoard, Nantissement, No. 218; Baudry et 
de Loynes, Nantissement, No. 135, 195; Pla- 
niol, II, No. 2071, 2460; Colin et Capitant, 
II, p. 49%; Alexandresco, X, p. 268; N. 
Georgean, Studii Juridice, II, p. 49). 

22, Doctrina şi Jurisprudența admit ca 
elemente pentru recunoaşterea unui con- 
tract pienorativ sau a unui împrumut cu 
clauză penală, relocaţia simultană a imo- 
bilului către vânzător a cărei preţ repre- 
zintă dobânzile sumei împrumutate, vili- 
tatea preţului vânzării, caracterul de că- 
mătar al celui care cumpără imobilul, ră- 
mânerea vânzătorului în folosința imobi- 
lului vândut, etc. (Dalloz, R6p., Nan- 
tissement, No. 136, 309, 311; Aubry et Rau, 
IV, p. 612 urm.; Demante et Colmet de 
Santerre, VIII, No. 305 bis II; Baudry et 
de Loynes, Nantissement, No. 196, 197; Pla- 
niol, ÎI, No. 2460; Colin et Capitant, LI, p. 
497; N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 48). 

23. In cazul când tribunalul constată că 
o vânzare cu pact de răscumpărare sau alt 
contract ascunde un  contraci pignorativ 
prohibit de art. 1689 şi 1701 din codul civil, 
convențiunea urmează a fi anulată, deoare- 
ce părțile contractante nu pot să violeze 
prohibiliunea legii de ordine publică prin 
ascunderea adevăratei lor convenţiuni, căci 
în caz contrar dispoziţiunile legii cari au 
de scop să protejeze pe debitor în con- 
tra lăcomiei creditorului, ar fi cu totul ilu- 
zorii. (Hue, X, No. 175; XII, No. 588; Gu- 
illouard, Nantissement, No. 167; Baudry ei 
de Loynes, Nantissement, No. 124; D. 
Alexandresco, VIII, partea 2-a, p. 448; X, 
p. 22 N. Georgean, Studii Juridice, II, 
p. . ” 

24. Cu toate acestea, o vânzare cu pact 
de rescumpărarea nu poate fi considerată, 
ca ascunzând un împrumut pe gaj, în scop 
de a se înlătura dispoziţiile art. 1689 din 
codul civil, decât atunci când există dovezi 
sau prezumpțiuni puternice. (N. Georgean, 
Studii Juridice, IÎ, p. 49). 

25, S'a decis că creditorul care împru- 
mută pe debitor fără să ia o garanție reală, 
poate conveni cu debitorul ca în caz când 
nu i se va plăti la termen suma de bani 
împrumutată, el va deveni proprietarul u- 
nui obiect determinat al debitorului, de- 
oarece acest contraci este cu totul aleato- 
riu, întru cât la ermen obiectul se poate sa 
nu mai existe prin faptul că debitorul l-a 
înstrăinat şi apoi în acest caz nu există 
nici motivul care a determinat pe legiuitor 
să prevadă în codul civil dispoziţiile art. 

AMANET Art, 1689 . 

1689 şi 1701 cari arată că creditorul în caz 

de neplată, nu poate dispune de amanet 

sau nu devine proprietar al imobilului dat 

în antichreză sau cu ipotecă, adică acel 
de a înlătura spiritul de aviditate şi de 

speculație al celui care are deja stipulată 

o asigurare reală şi care profită de situa- 
țiunea grea a debitorului pentru a-i im- 
pune orice condiţiune. (N. Georgean, Stu- 

dii Juridice, Il, p. 49, 50). , 

26. Sa decis însă că obligaţiunea prin 
care debitorul se obligă a da creditorului 

un lucru, în caz de neplata datoriei la 

termen, nu poate fi valabilă, deoarece cu- 

prinde o clauză penală prohibită de lege, 
(N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 50). 

27. Curtea de Apel din Craiova a decis 
că e valabilă convenţiunea prin care se 
stabileşie de părți ca creditorul să devie 

“ proprietar asupra unei părţi din imobilele 
ipotecate în cazul când la termen debito- 
rul nu va plăti suma împrumutată, deoare- 
ce dispozițiile art. 1689 şi 1701 din codul 
civil se aplică numai la contractele de a- - 
manet şi de antichreză iar nu, prin analo- 
gie, la alte convenţiuni unde nu mai există 
aceeași situaţiune grea a debitorului neno- 
rocit, care a determinat pe legiuitor să 
înscrie în lege prohibiţiunea pactului pig- 
norativ. (N. Georgean, Studii Juridice, II, 
p. 50). 

28. După o altă părere însă, pactul co- 
misor este prohibit chiar în materie de 
împrumuturi ipotecare, deoarece şi în a- 
ceastă materie există aceleaşi pericole ca 
şi în materie de amanet şi antichreză, 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. 1, p. 588, 589; D. Alexandresco, X, p. 
275; Dalloz, R&p., Nantissement, No. 274; 
Laurent, XXVII, No. 509; No. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 50). 

29. S'a decis însă dacă a fost stipulat 
un pact comisor pe o parte din imobilul 
ipotecat, este permisă la scadenţa împru- 
mutului, lăsarea unei părți din imobil cre- 
ditorului ipotecar în schimbul desființării 
ipotecii asupra restului imobilului, deoare- 
ce aceasta constitue o datio in solutum şi 
o executare voluntară a pactului comisor. 
(N. Georgean, Studii Juridice, II, p. 51). 
30. Clauza posterioară prin care credi- 

torul, posterior încheierii contractului, este 
autorizat de către debitor a-şi însuşi ama- 
netul sau imobilui ipotecat, precum şi da- 
tio în solutum după constituirea gajului 
sunt valabile, legiuitorul nepermiţând a- 
ceasta decât atunci când ele sunt contim- 
porane constituirii gajulu. (Aubry et Rau, 
IV, 8 434, pag. 712; Laurent, XXVIII, 
No. 519 urm; Huc, XII, No. 384; Baudry 
et de Loynes, Nantissement, No, 133: urm, 
202; Planiol, II, No. 2459; Colin et Capi- 
ant IL, p. 750; D. Alexandresco, X, p. 
74). ” 

31. După o altă părere însă, chiar sti- 
pulaţiunile posterioare convențiunii nu 
sunt valabile. (Troplong, Nantissement, No. 
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586; Guillouard,  Nantissement, No. 168; 
Degrea, Scrieri Juridice, vol. 1, p. 58; 
M. Cantacuzino, p. 557). 

32, Tribunalele apreciază în mod suve- 
ran dacă un act cuprinde un contract de 
vindere-cumpărare cu pact de rescumpă- 
rare sau dacă ascunde o convenţiune de 
împrumut cu paci comisor, cu condiţiune 
însă de a nu denatura clauzele cuprinse în 
act. (Laurent, XXVIII, No. 544; Guillouard, 
Nantissement, No. 218; Baudry et de Lo- 
ynes, Nantissement, I, No. 197; Colin et Ca- 
pitant, II, p. 486, 487; D. Alexandresco, ed. 
2-a, VIII, partea II, p. MS: N. Georgean, 
Studii Juridice, II, p. 51, 52). 

33. Actul de vindere-cumpărare cu pact 
de rescumpărare, sau contractul de ama- 
met care ascunde un contract pignorativ, 
nu este nul în întregimea lui, ci este nul 
numai ca vânzare cu pact de răscumpă- 
“Tare, sau ca amanet rămânând valabil ca 
împrumut simplu sau ca împrumut cu an- 
tichreză, după natura contractului deghi- 
zat, dacă e] este permis de lege. (Aubry 

DESPRE AMANET Codul sivi] 

et Rau, IV, p. 613; Troplong, Nantissement, No. 529; Baudry et de Loynes, Nantisse- 
ment, No. 196; Alexandresco, X, p. 27; 
N. Georgean, Studii Juridice, ÎI, p. 52). 

Jurisprudență, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1.  Vinderea-cumpărare cu pact de răscumpărarea fiind o instituţie licită și 
admisă de legiuitor, instanțele judecăto- reşti nu sunt în drept a considera o vân. 
zare-cumpărare cu pact de răscumpărare 
ca ascunzând un împrumut cu gaj, în scop 
de a eluda dispoziţiile art. 1689 din codul 
civil, decât atunci când există dovezi sau prezumpţiuni puternice în acest sens, fără 
de cari, ele suni datoare a menţine actul 
dintre părţi, cu efectele lui de vânzare- 
cumpărare cu pact de răscumpărare. (C, 
Apel Iaşi s. 1, 25 din 24 Martie 1926, Drep- 
tul 52 din 1926), 

Art. 1690. — Până la expropriațiunea debitorului, de este să se facă, el rămâne proprietarul amanetului. 
1686, 1701, 1730; Civ. Fr. 2079). 

Tezi. fr. Art. 2079. — Jusquă | 
il reste propriâtaire du gage, qui n'est dans ]a, 
assurant le privilăge, de celui-ci, 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiilor art. 2079 c. civ. fr. (1690 c. civ. rom.) creditorul amanetar nu dobândeşte proprietatea lucrului ama- netat, care rămâne a debitorului până la exproprierea lui. (Alexandresco, X, p. 257). 
2. Din acest principiu rezultă că dacă 

un bancher a primit în amanet titluri la purtător, el nu poate, în lipsa unei con 
venţii contrare, să dispue de aceste titlu, 
restituind actele, ci trebue să restitue însăşi titlurile ce i s'au dat în amanet. (Laurent, 

Art. 1691. — Creditorul răs 

(Civ. 1599 urm., 1685, 

expropriation du dâbiteur, s'i] ya lieu, 
main du er6ancier, quwun dâpât 

XXVIII, No. 494; Guillouard, No. 145, A- lexandresco, X, p. 25 ), 
3. Debitorul rămânând proprietarul 1u- 

crului amanetat poate să-l vândă fie credi. torului amanetar, fie altei persoane, cu con. simţimântul lui. (Alexandresco, X, p. 259), 
4. Debitorul poate să înstrăineze cu titlu 

gratuit lucrul amanetat, cu consimțimântui 
creditorului. (Alexandresco, X, p. 259), 

5. Creditorul amanetar poate amaneta 
la rândul său lucrul unei alte_ persoane, (Troplong, No. 423; Baudry et Loynes, |, No. 95; Alexandresco, X, p. 260; Contra: Guillouard, No. 145). 

punde după regulile stabilite la titlul: Despre contracte şi obligaţiuni în genere, de pierderea Sau stricaciunea amanetului provenită din culpa sa. Asemenea și debitorul trebue să întoarcă creditorului toate spesele utile și cele necesare făcute 
1074, 

1574, 1605, 1618, 1690, 1699, 1730; C. com. 481; 
Tezi. fr. Art. 2080. — Le crâaneier r&pond, 

tului. (Civ. 971, 991, 999, 1080 urm., 1102, 1156 urm, 
Civ. Fr. 2080). 

selon les râgles âtablies au titre des Contrats ou des Obligations conventionnelles en gentral, de la perte ou A&t&rioration du Şage qui serait survenue par sa negligence. _De son câte, le dâbitem doit tenir compte au crancier des d6penses utiles et n6cessaires que celui-ci a faites pour la eonservation du gage. 
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INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Accident 4, 5. | Forţă majoră 4, 5. 
Amanet î urm. Gaj 1 urm. 
Bun proprietar î. Imposibilitate 5. 
Cheltueli de ameliorare Imprudenţă 2. 

9—11. Negligenţă 3. , 
Cheltueli necesare 6—8, Obligaţiile creditorului 4 

Cheitueli utile 6, 9—42. 
Cheltueli voluptuoare 14. 
Conservare 1, 6, 7, 10. 

1—5. 
Obligaţiile debitorului 
6—14 

Perderea lucrului 3—5, 8. 
Creditor 1—5. Plus-valută 9. 
Culpă 1—3. Prejudiciu 13. 
Culpă uşoară 2. Privilegiu 7, 12. 
Debitor 6, 7, 9—15. Probă 3. 
Deteriorări 3—5. Responsabilitate 2—5, 
Diligenţă obicinuită 1. Retenţie 12. 
Dovadă 3. Vicii 13. 

Doctrină. 

]. Creditorul trebueşte să îngrijească la 
conservarea lucrului amanetat, ca un bun 
proprietar, potrivit dispoziţiilor art. 1157 
e. civ. fr. (1080 ce. civ, rom), cu diligența 
obicinuită. (Troplong, No. 426 urm.; Pont, 
II, No. 1172; Dalloz, Rep., Nantissemeni, 
No. 188 Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 
455, p. 714; Laurent, XXVIII, No. 524; Bau- 
dry et Loynes, I, No. 137, Guillouard, No. 
18; Alexandresco, X, p. 278). 

2, Creditorul amanetar este răspunzător 
de culpa ușoară şi de simpla imprudenţă. 
(Baudry ei Loynes, IL, No. 157; Guillouard, 
No. 187; Alexandresco, X, p. 278). 

3, Potrivit dispoziţiilor art.:2080 ce. civ. 
fr. (1091 ce. civ. rom.) creditorul amanetar 
este răspunzător de pierderea sau deterio- 
rarea' lucrului amanetai, întâmplate din 
culpa sau  neglijenţa sa. (Dalloz, Rep. 
Nantissement, No. 185, 189; Alexandresco, 
X, p. 278). 

4. Creditorul amanetar nu este răspun- 
zător de pierderea sau deteriorarea lucru- 
lui amanetat, întâmplată fără culpa sa, cum 
ar fi printrun caz de forţă majoră. (Pont, 
TI, No. 1169; Dalloz, Rep. Force majeure, 
No. 27, 50; Nantissement, No. 184; Gu- 
illouard, No. 141; Alexandresco, X, p. 279). 

5, Aceasta are loc numai dacă credito- 
rul dovedeşte accidentul care l-a pus în 
imposibilitate de a restitui lucrul şi inmpo- 
sibilitatea în care s'a aflat de a preveni ac. 
cidentul. (Troplong, No. 431; Pont, Il, No. 
1174; Dalloz, Rep., Nantissement, No. 184; 

AMANET Art. 1692 . 

Baudry et Loynes, Î, No. 158; Guillouard, 
No. 189; Alexandresco, X, p. 279). 

6. Debitorul trebueşte să restitue credi- 
torului amanetar cheltuelile utile şi nece. - 
sare făcute pentru conservarea lucrului a- 
manetat. (Dalloz, Rep., Nantissement, No. 
192; Alexandresco, X, p. 280). 

7. Debitorul trebueşte să restitue credi- 
torului toate cheltuelile necesare şi pentru 
care acesta are privilegiul cheltuelilor de 
conservare prevăzut de art. 2102 $ 3 e. civ. 
fr, (1730 $ 4 ce. civ. rom.) (Dalloz, Râp., 
Nantissement, No. 195; Baudry et Loynes, 
I, No. 145; Guillouard, No. 160). 

8. Restituirea acestor cheltueli trebue să: 
se facă chiar dacă lucrul amanetat a pierit. 
(Dalloz, Rep., Nantissement, No. 193; A- 
lexandresco, X, p. 280). 

9. Cheltuelile utile sau de ameliorare du- 
pă o părere, vor fi restituite numai până 
la concurența plus valutei. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, IV, $ 4534 p. 713; Dalloz, R&, 
Nantissement, No. 194, 195; Baudry et 
Loynes, I, No. 145; Guillouard, No. 160. 
Alexandresco, X, p. 280). 

10. După a doua părere, din art. 2080 
c. civ. fr. (1691 e. civ. rom.) rezultă că 
numai cheltuelile necesare pentru conser- 
varea lucrului trebuesc restituite, iar nu 
şi cele de ameliorare. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 309 bis, [1). 

11. După a treia părere, cheltuelile utile 
sau de ameliorare, nu vor fi restituite de 
cât numai în 'măsura în care averea debi- 
torului permitea să fie făcută. (Troplong, 
No. 455, 456; Pont, II, No. 1176). 

12. Creditorul amanetar nu are privi- 
legiu pentru restituirea cheltuielilor u- 
tile, ci numai dreptul de retenţie. (Baudry 
et Loynes, I, No. 145; Guillouard, No. 160). 

13. Creditorul are dreptul să fie des- 
păgubit de debitor de pagubele ce i-a cau- 
za viciile lucrului amanetat, dacă credi- 
torul nu avea cunoştinţă de ele. (Pont, II, 
No. 1177; Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $434, 
p. 713; Baudry et Loynes, Î, No. 144; Gu- 
illouard, No. 162; Alexandresco, X, p. 280). 

14. Debitorul nu este obligat să restitue 
creditorului amanetar  cheltuelile volup- 
tuoare ce a făcut. (Alexandresco, X, p. 
280). - 

Art. 1692. — Dacă s'a dat drept amanet o creanță ce pro- 
duce dobânzi, creditorul trebue să ţină în seamă aceste dobânzi 
asupra dobânzilor ce ar îi datorite. - 

Dacă datoria, pentru a cărei siguranță s'a dat amanet o cre- 
anţă, nu produce ea însăş dobânzi, atunci dobânzile creanței a- 
manetate se ţin în seamă asupra capitalului datoriei. (Civ. 1060, 
1101, 1111, 1589, 1687, 1697 urm.; Civ. Fr. 2081). 

Teat. fr. Ari. 2081. — Sil sagit d'une ertance donne en gage et que 
cette er6ance porte interâts, le erancier impute ces interâts sur ceux qui peu- 
vent lui ftre dus. 
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Si la dette pour siret de laquelle la, crâance a 6t6 donnte en gage ne 
porte- point elle-mâme intârâts, limputation se fait sur le capital de la dette. 

Doctrină. 

„1. Creditorul amanetar când primește 
plata împrumutului trebue să restitue lu- 
crul împreună cu fructele şi accesorile sau 
cel puţin să impute fructele asupra a ceea 
ce i se datoreşte. (Dalloz, Rep., Nantisse- 
ment, No. 190; Alexandresco, X, p. 258), 

2, Creditorul are dreptul şi este obligat 
să încaseze dobânzile creanţelor date în 
amanet, urmărind pe debitorii creanţelor. 
(Dalloz, R€p., Naniissement, No. 190, 191; 
Guillonard, No. 142; Alexandresco, X, p. 
259). 

3. Capitalul creanţelor nu poate fi în- 
casat decât de debitorul amanetar, orice 
clauză contrară fiind nulă. (Laurent, 
XXVIII, No. 499, Huc, XII, No. 393; Bau- 

dry et Loynes, I, No. 98; Guillouard, No, 
142; Alexandresco, X, p. 259). 

4. Potrivit dispoziţiilor art. 2081 ce, civ. 
fr. (1692 c. civ. rom.) când s'au dat în a.- 
manet creanţe care produc dobânzi, cre- 
ditorul va imputa aceste dobânzi asupra 
dobânzilor ce i se datoresc, iar dacă este 
un surplus, el va fi imputat asupra capi- 
talului; dacă însă datoria amanetară nu 
produce dobânzi, dobânzile_ percepute se 
vor impuia asupra capitalului datorit, 
(Baudry et Loynes, ÎI, No. 140; Guillouard, 
142; Alexandresco, X, p. 258). , 

5, Dispoziţiile art. 2081 c. civ. fr. (1692 
c. civ. rom.), îşi găses aplicaţiune şi Ja lu- 
cruri mobile care produce fructe. (Pont, 
II, No. 1181, 1182; Dalloz, Rp., Nantisse- 
ment, No. 190; Guillouard, No. 142 bis). 

Art. 1693. — Dacă creditorul abuză de amanet, debitorul poate 
să ceară ca acel amanet să se 
1685; Civ. Ital. 1887). 

pună sub sequestru 1). (Civ. 1632, 

Tezi. Ital. Art. 1887. — Se il creditore abusa del pegno, il debitore pub domandare che il medesimo sia posto sotto sequestro. 

Doctrină. 

IL, Art. 1693 din codul civil român este 
împrumutat din art. 1887 c. civ. italian. 
(Alexandresco, X, p. 260 261, nota 1). 

2. De oarece creditorul nu devine pro- 
prietarul lucrului amanetat el nu poate 
abuza de el, nici să se servească de el fără 
voia, debitorului, nici să-l întrebuinţeze 

la alte uzuri decât cele normale. (Alexan- 
dresco, X, p. 260). 

Dacă creditorul abuzează de lucrul 
amanetat, debitorul poate cere dela justiţie 
ca lucrul să fie încredinţat unei alte per- 
soane, punându-l sub sechestru, neputând 
cere restituirea lucrului cât timp nu şi-a 
plătit datoria, (Alexandresco, X, p. 260, 
261). 

Art. 1694. — Debitorul nu poate pretinde restituțiunea ama- netului, decât după ce a plătit în întreg capitalul, dobânzile şi spesele datoriei, 
Dacă acelaş 

pentru a cărei siguranță s'a fost dat amanetul. 
debitor ar îi făcut o altă datorie către același creditor, după tradiţiunea amanetului, şi o asemenea datorie ar îi devenit exigibilă inainte de plata primei datorii, creditorul nu va putea fi constrâns să libereze amanetul mai înainte de a se fi plătit ambele creanţe, chiar când nu s'ar fi stipulat de a subor- dona amanetul la plata datoriei a doua. (Civ. 558, 771, 1322, 1323, 1377, 1444, 1619, 1686, 1700, 1730; Civ. Fr. 2082). 

Tezt, fr. Art. 2082. — Le debiteur 'ne peut, ă moins que le dâtenteur"du gage nen abuse, en reelamer la restitution quaprăs avoir entidrement pay, tant en principal qu'intârâts et frais, la dette pour sâretă de laguelle le gage a 6t6 donnă. 
.: . . A 21.2 

. 
S'il existait de la part du mâme d&biteur, envers le mâme eraneier, une 

  

, 1) Text 
italian, act, 1887 

ul acestui articol nu are echivalentul său în Coiul Civil francez, el este luat din Codul Civil 
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autre dette contracte posterieurement ă la, mise en gage, et devenue exigible 

avant le paiement de la premiăre dette, le crâancier ne pourra âtre tenu de se 

dessaisir du gage avant d'âtre entidrement pay6 de*lune et de Pautre dette, lors 

mâme quil n'y aurait eu aucune stipulation “pour affecter le gage au paiement 

de a seconde. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU "TRAIAN, Notă sub Cas. [, 16 Decemvrie 1911, Paad, Rom. 1926, 1, 17; 

IONESCU STELIAN, Nofă sub Cas. IIl, 1225 din 1 Iulie 1925, Pand. Rom. 1926, Î, 216. 

Doctrină. 

1. Debitorul nu poate cere restituirea lu- 
crului amanetat până ce nu a plătit dato- 
ria, capital, dobânzi şi cheltueli, iar: până 

atunci creditorul are dreptul de retenţie 

asupra lucrului amanetat. (Alexandresco, 
X, p. 262). 

9, Dacă există din partea aceluiaşi de- 

bitor către acelaşi creditor o altă datorie 

constatată în urma constituirii amanetului 
şi devenită exigibilă înaintea plăţii primei 
datorii, creditorul va putea să-şi exercite 

dreptul de retenţie până la plata ambe- 

lor datorii chiar dacă lucrul amanetat nu 
a fost afectat la plata celei din urmă da- 
torii, în specie fiind un amanet tacit. (A- 
lexandresco, X, p. 262, 263). 

3. Cea de a doua datorie nu este garan- 
iaţă, decât prin dreptul de retenţie iar nu 
şi de privilegiu, deoarece textul nu conferă 
acest drept şi privilegiile sunt de drepi 
strict. (Duranton, XVIII, No. 567; Troplong, 
No. 465; Demante et Colmei de Santesre, 
VIII, No. 515 bis, IV; Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, 8 434, p. 711; Laurent, XXVIII, No. 
508; Huc, XII, No. 397; Baudry et Loynes, 

I, No. 110; 'Guillouard, No. 157; Planiol, II; 

No. 2442; Alexandresco, X, p. 265, 204; 
Contra: Mourlon, III, No. 1234; Pont, II, 

No. 1199). 

4. Dreptul de retenţie e opozabil numai 
debiterului, iar nu şi terţilor care în urma 
amanetului au dobândit un drept asupra 
lucrului amanetat. (Troplong, No. 460; Pont, 
II, No. 1185, 1186; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 454, p. 744; Gouillouard, No. 159; 
Comp.: Alexandresco, X, p. 264); 

5. Creditorul amanetar nu are dreptul - 
de retenţie dacă nu are posesiunea lucru- 
lui amanetat. (Alexandresco, X, p. 264). 

6. Când lucrul este dat în păstrarea 
unui terț, acesta exercită dreptul de reten- 

ție în folosul creditorului amanetar. (A- 

lexandresco, X, p. 265). , 

77, Ceilalţi 'creditori ai debitorului pot 

urmări şi vinde lucrul amanetat însă din 

preţ va fi plătit cu privilegiu, creditorului 

amanetar, (Troplong, No. 460; Pont, II, No. 

1185; Aubry et Rau, ed, 4-a, IV, $ 434 p. 

711; Laurent, XXVIII, No. 502; Guillouarăd, 

No. 139; Alexandresco, X, p. 265). 

Jurisprudenţă. 

„(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Conform art. 1694 din codul civil, cre- 

ditorul gagist are un drept de retenţiune 

asupra lucrului dat în gaj, în baza căruia 

poate refuza debitorului său liberarea lu- 

crului dat în gaj până când nu este des- 
_ păgubit de capital, procente şi speze da- 

torite. 3 
In lipsa unui text de lege special, aces 

drept de retenţiune nu poate fi recunoscut 
decât față de debitorul contractant, iar 
nu şi faţă de terţii creditori chirografari, 
cari au drept gaj comun înireaga avere a 
debitorului lor, conform art. 1718 ec. civil, 
(Trib. Prahova s. Ii, 376 din 25 Sept. 1925, 
Sentința (Ploeşii) 6 din 1295). 

2, Gajul este un contract accesoriu căci 
intervine pentru garantarea unei obliga- 
țiuni principale, prexistentă sau coexistentă, 
la care se raportă în mod necesar; că fiind 
un contract accesoriu el nu mai poate să 
subziste îndată ce obligaţia principală s'a 
stins; de unde consecinţa că, creditorul este 
obligat să restitue gajul când debitorul a 
plătit integral capitalul, dobânzile şi spe- 
sele datoriei, pentru a cărei garanţie îu- 
sese constituit gajul, ceea ce prescrie în 
mod formal art. 1694 din codul civil. (Cas. 
II, 157 din 14 lunie 1926, Jurispr. Rom. 18 
din 1926), 

ri 

Art. 1695. — Amanetul este nedivizibil, deşi datoria este 
divizibilă între erezii debitorelui, ori între aceia ai creditorului. 

Eredele debitorului ce nu!) și-a plătit partea sa de datorie, 
nu poate cere restituțiunea părţii sale de amanet atât timp cât 
datoria nu este plătită în întregul ei. 

1) Particula „nu“, care face acest articol neînțeles, credem că din eroare figurează în textul oficial, 
In textul francez ea nu există, după cum nu trebue?să existe nici în textul român, ca una ce schimbă înţelesul 
logic al frazei, 

45003, -- Codul civil adnotat, — IX. — 22 — 337 —
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Şi vice-versa, eredele creditorului care şi-a primit partea sa de datorie, nu poate să restituiască amanetul cu dăunarea coe- rezilor săi încă neplătiţi. (Civ. 1057 urm., 1062, 1702, 1746; Civ. Fr. 2083). 

Text. fr. Art. 2083. — Le gage est indivisible nonobstant la divisibilită de la dette entre les hritiers du dâbiteur ou ceux du erâancier. Ihâritier du d6hbiteur, qui a pay6 sa portion de la dette, ne peut demander la, restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entidrement aequitiee, 
, Reeiproquement, Phâritier du er6ancier, qui a recu sa „portion de la dette, ne peut remettre le gage au prâjudice de ceux de ses cohâritiers qui ne sont pas pay6s. 

Bibliografie (continuare), 
IONESCU STELIAN, Notă sub Cas, IM, 1225 din 1 Iulie 1935, Pand. Rom. 1926, 1, 246. 

Doctrină. 105; Puillouard, No. 27; Alexandresco, X, p. 277). ]. Intre creditorul amanetar şi debitor, 4. Când datoria a fost plătită în între- 
obligaţia trebueşte să se execute ca şi cum  gime, creditorul va trebui să restitue fie. 
ar îi indivizibilă, indiferenţ dacă datoria cărui moştenitor pârtea sa, iar dacă lucrul 
este divizibilă sau indivizibilă sau amane- nu se poate împărți moștenitorii vor trebui 
tul poate fi fracţionat. (Baudry et Loynes, să se înțeleagă între ei pentru a primi lu- „ No. 103; Alexandresco, X, p. 276, 277). crul amanetat. (Dalloz, Rep., Nantissement, 

2. Indivizibilitatea aceasta este numai de No. 44). natura amanetului iar nu de esenţa lui şi 5. In cazul când creditorul amanetar în- părțile ar putea conveni contrariul. (Pont,  cetează din vieață, moștenitorul care a pri- II, No. 1202; Dailoz, Rep. Nantissement, mit partea sa din creanţă, nu poate restitui No. 40; Huc, XII. No. 599; Baudry et Loy-  amanetul până ce nu sunt plătite părțile nes, ÎI, No. 103; Guillouard, No. 27, 147; A- tuturor moștenitorilor. (Dalloz, Rep., Nan- 
lexandresco, X, p. 277). tissement, No. 42; Alexandresco, X, p. 272), In cazul când debitorul încetează din 6. In cazul când contractul de amanet vieață, creditorul nu poate cere dela fiecare este nul, fiecare din moştenitorii debito- 
moştenitor decât partea sa, însă poate să rului va putea cere anularea deoarece ac- 
nu restitue amanetul până ce nui se Plă-  ţiunea în anulare este divizibilă, (Guil. 
teşie toată datoria. (Dalloz, Rep., Naniis- louard, No. 27). sement, No. 41; Baudry et Loynes, I, No. 

Art, 1696. — Dispoziţiunile precedente nu se aplică în materie de comerţ, nici la casele de împrumut pe amanet, în privinţa 

Tezi. Jr. Art. 2084. — Les dispozitions ci-dessus ne sont applicables in 
aux matidres de Commerce, ni aux maisons de pret sur gage autorisces, et ă 
L'Egard desquelles on suit les lois et râglements qui les concerneni. 

Doctrină, acestor articole. (Alexandresco, X, p. 381, 289), . 1. Textul art. 1696 €. civ. rom, nu este 
xi ; 

exaci când prevede că dispoziţiile artico- 2. De asemenea, Sunt derogări dela dis- 
lelor precedente nu se aplică în materie co. Poziţiile articolelor din codul civil privi- 
nercială, deoarece unele din ele se aplică toare la amanet şi la amanetele la casele şi amanetului comercial. Sunt însă în ma- de împrumut pe amanet. (Alexandresco, 
terie comercială derogări dela dispoziţiile X, p. 284 urm. 
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TITLUL XVI. 

Despre antichreză. 

Art. 1697. (Abrogat!). — Antichreza este un contract, prin care 
creditorul dobândeşte dreptul de a-şi apropria fructele unui imobil, 
remis lui de datornic, cu îndatorirea de a le imputa?) pe îiecare 
an asupra dobânzilor, de sunt datorite, și apoi asupra capitalului 
creanţei sale. (Civ. 1698 urm.; L. Timbr. 21 $ 5: Civ. Fr. 2085 
$ 2; Civ. Ital. 1891). 

Teat. fr. Art. 2085 $Ş 2. — Le crtancier n'acquiert par ce contrat que 
la facult& de pereevoir les fruits de limmeuble, ă la charge de les imputer 
annuellement sur les intârâts, sil lui en est di, et ensuite sur le capital de sa, 
er6ance. - 

Text. Ital. dvt. 1991, — Iantierezi & un contratto, mediante il quale i, 
creditore acquista il diritto di fare suoi i frutti dell'immobile del suo debitore, 
coll'obligo di imputarli annualmente a sconto degli interessi, se gli sono dovntil 
e quindi del capitale del suo eredito. 

Art. 1698. (Abrogat). — Acest contract trebue să fie făcut 
în scris şi transcris, întru cât este o datorie mai mare de 150 lei“). 
(Civ. 1179, 1191, 1197, 1198, 1686; L. Timbr. 20 $ 5, 42 $1; 
Civ. Fr. 2085 $ 1). | a 

Text. fr. Art. 2085 $ 1. — L/antichrăse ne s'âtablit que par Gerit. 

Art. 1699. (Abrogat5). — Creditorul, dacă nu s'a stipulat con- 
trariul, este dator să plătească dările şi sarcinile anuale ale imo- 
bilului ce posedă în antichreză. Asemenea trebue să îngrijească 
de întreținere şi să facă reparațiunile necesare și utile ale imo- 
bilului; la din contra, rămâne răspunzător de daune-interese. 

Toate spesele relative la obiectele sus arătate se vor preleva 
asupra fructelor. (Civ. 991, 997, 1080, 1084, 1691, 1700; Civ. Fr. 
2086). 

Text. fr. Art. 2086. —- Le ereaneier est tenu, sil n'en est autrement con- 
venu, de payer les contributions et les eharges annuelles de limmeuble qu'il tient 
en antichrâse, 

Il doit 6galement, sous peine de dommages et intârâts, pourvoir ă l'entretien 
et aux reparations utiles et n6cessaires de limmeuble, sauf ă prâlever sur les 
fruits toutes les dâpenses relatives ă ces divers objets. 

Art. 1100. (Abrogat“). — Debitorul nu poate reclama folosința 
imobilului dat în antichreză, mai înainte de a îi plătit toată da- 
toria. Creditorul însă ce voiește a se libera de îndatoririle enu- 

1) Legea contra cametei (Mon. Of. 77 din 2 Aprilie 1931) Art. 4, al. 4. — Contractele de vânzare 
cu pact de răscumpărare şi antichreză, ce se vor încheia între părti, după data promulgării legei de faţă, sunt 
nule de drept, iar dispoziţiunile art. 1371—1387, incluiiv Cod. civ., art. 1697 -1703 inclusiv cod. civ. și articolele 
corespunzătoare din Codurile civile în vigoare in teritoriile unite'se abrogă, 

A „imputa“ adică: a scădea. 
3) A se vedea nota de sub ârt, 1697. 
4) E vorba de „lei oechi“, adică 55 lei noi şi 55 bani. E de notat că în textul francez nu se spune că 

acest contract trebue să fie transcris, cum cere textul român al art, 1698 Cod. Civ, 
5, 6) A se vedea nota de sub art. 1697. 

— 339 —



Art. 1701-1704 | DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civi] 

mărate în articolul precedent, poate totdeauna, întru cât n'a Te- 
nunțat expres la acest drept, sili pe debitor să-și primească în- dărăt folosinţa imobilului. (Civ. 771, 1322, 1323, 1377, 1444, 1619, 
1694; Civ. Fr. 2087). 

Text. fr. Art. 2087. — Le dâbiteur ne peut, avant lentier acquittement de la dette, râclamer la jouissance de Pimmeuble quil a remis en antichrăse, Mais le erâaneier qui veut se decharger des obligations exprimâes en L'article prâe6dent, peut toujours, ă moins qu'il n'ait renone ă ce droit, eontraindre le debiteur ă reprendrela jouissance de son immeuble. 

Art. 1101. (Abrogat:). — Creditorul nu devine proprietar al imobilului prin singura neplată a datoriei la termenul stipulat; orice clauză contrarie este nulă. 
- La neplată, poate să ceară expropriațiunea debitorului după formele legale. (Civ. 5, 1008, 1689, 1719, 1824 urm.; Pr. civ, 496 urm.; Civ. Fr. 2088). 

Text, fr. Ari. 2088. — Le crtancier ne devient point propritaire de immeuble par le seul“d6faut de paiement au terme convenu; „toute clause con- traire est nulle:: en ce cas, il peut poursuivre /expropriation de son debiteur par les voies l&gales, E 
' 

Art. 1102. (Abrogat:). —-Dispoziţiunile art. 1695 se aplică la antichreze, întocmai ca la amanet. (Civ. 1695; Civ. Fr. 2090). 
Teai. fr. Art. 2090. — Les dispositions desYartieles 2077 „et 2082 s'ap- pliquent ă Pantichrăse comme au gage 

Art. 1708. (Abrogat*).—Creditorul antichrezist conservă asupra fondului și celelalte privilegii şi ipoteci legal formate şi conser- vate. (Civ. 973, „1697, 1698, 1700, 1720 urm., 1790 urm.; Civ. Fr. 20915. 

Tezi. fr. Art. 2091. — 'Tout ce qui est status au prâsent chapitre, ne prâjudicie point aux droits que des tiers pourraient avoir sur le fonds de lim- . ineuble remis ă titre d'antichrăse. 
Si le crâancier, muni ă ee titre, a d'ailleurs sur le fonds, des privilăges ou hypothâques l&galement tablis conserves, il les exerce ă son ordre et comme tout autre ertancier. 

TITLUL XVII. 
Despre tran sacţiune. * 

Art. 1904, — Transacţiunea este un contract prin care păr- țile termină un proces început sau preîntâmpină un proces ce poate să nască. (Civ. 191, 943, 945, 947, 969, 1179, 1191, 1197, 1198, 1709 urm.; Pr. Civ. 260, 339 urm.; [. jud. oc. 81; Civ. Fr. 2044 $ 1). | 
| În OI 

î 2 3) A se vedea nota de sub art. 1697, rt. francez cores ăt 1 i i i - iferit; i 

art. 204514: ron punzător 2091 are un Cuprins mult mai complet şi întrucât-va diferit; tot astfel şi



Codul civil 

Tea. fr. 
parties terminent une contestation nce, 

DESPRE TRANSACȚIUNE 
Art, 1704 

Art. 2044 Ş 1 — La transaction est un contrat par lequel les 

ou previennent une contestation ă naître. 

Bibliografie (continuare). 

GEORGEAN N, Studii Juridice, vol. L, „Dezistarea“, p. 259, 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină) 

Fraudă 29. 
Hotărire 19. 
Indivizibilitate 14. 
Indoială 18, 20, 21, 
Intenţie 14. 
Invocare 3. 
Jurământ decizor 28, 
Jurisconsulţi 21. 
Nulitate 11, 29, 30, 
Obiect cert și licit 17. 
Preîntâmpinare 3, 21, 25. 
Preţ 1. 
Pretenţiuni 3, 14. 
Proces 3, 12, 18—21, 25. 
Promisiune 3, 

Achiesare 2, 24, 
Anulare 11, 29, 30. 
Apreciere suverană 22, 
Arbitri 27. 
Bani 9. 
Bună credinţă 21. 
Calificare 23. 
Compensaţie 8, 15. 
Compromis 27. 
Concesiuni 1, 3, 8, 10, 14, 

15, 20, 25, 
Consimţimânt 4, 16, 24. 
Contestaţie 18. 
Contract aleatoriu 9. 
Contrat comutativ 8, 9. 
Contract consesual 4. Batificare 26, 
Contrat deciarativ 12. Reciprocitate 1,3, 5, 8, 14. 
Contract oneros 10, 15, 25. 
Contract sinalagmatic 3, Recurs 13. 

Refuz 6. 
Remiterea datoriei 25. 
Rentă viageră 9, 
Renunţare 25. 
Rezoluţiune $. 
„Simulaţie 30. 
Terminare 3, 
Transacţie 4 urm, 

1 Vânzare 18, 

5,6,7 
Contract translativ 12. 
Contract unilateral 26, 
Defiaiţiie 1, 2, 3. 
Deosebire 24—27. 
Dezistare 2, 24. 
Donaţiune 18, 25, 30. 
Dublu exemplar 7. 
Fisc 29, 

Doctrină. 

1. Definiţia dată tranzacţiei prin art. 
2044 codul civil francez (1704 codul civil, 
român) nu este completă, deoarece omite 
să arate că tranzacţia nu se poate face de- 
cât în schimbul unui preț sau al unor con- 
cesiuni care ţin loc de preţ şi că implică 
în mod necesar reciprocitatea în acest. preţ 
sau în aceste concesiuni, (Iroplong, Com- 
mentaire du titre des transactions, No. 4; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 418, nota 2 
p. 656; Dalloz, Râp., Transaction, No. î4, 
15; Suppl., Transaction, No. 4 Laurent, 
XXVII, No. 393; Huc, XII, No. 273; Gu- 
illouard, Trait€ des transactions, No. 6; A- 
lexandresco, X, p. 188). - 

2. Definiția dată de art. 2044 ce. civ. 
fr. (1704 ce. civ. rom.) se poate aplica la 
acte care nu sunt tranzacţii cum ar fi 
achiesarea şi dezistarea. (Demante ei Col- 
met de Santerre, VIII, No. 277 bis, V; 
Daltoz, R&p.. Suppl., Transaction, No. 4; 
Baudry et Wahl. No. 1205; Guillouard, No. 
27: Alexandresco, X, p. 188, 189). 
„3. Definiţia tranzacţiei este: un. contract 

sinalagmatic prin care părțiie contrauante 
termină un proces început sau preîntâm- 

pină un proces ce poate să nască, prin con- 

cesiunea reciprocă a unei părți din preten- 

țiunile lor sau prin promisiunea pe care o 

face o parte celeilalte de a-i da un lucru 
pentru a obţine un drept întreg. (Dalloz, 
Rp., Transaction, No. 15; Suppl,. Tran- 
saction, No. 4; Alexandresco, X, p. 187). 

4. Tranzacţia este un contract consen- 

sual, fiind deajuns pentru încheierea ei. 

singurul consimțământ al părților. (Bau- 

dry et Wabhl, De la transaction, No. 1206; 

Alexandresco, X, p. 190). , 
5. 'Tranzacţia este un contract sinalag- 

matic, deoarece părţile se obligă reciproc. 

(Pont, II, No. 461; Laurent, XXVIII, No. 

328; Huc, XII, No. 274; Baudry et Wahl, 

No. 1206; Guillonard, No. 7; Alexandresco, 

X, p. 190, 204). 
6. Dacă una dintre părţi refuză să-şi 

execute obligaţiile, tranzacţia poate fi re- 

zolvată prin aplicarea dispoziţiilor art. 

1184 e. civ. fr, (1020 şi 1021 e. civ. rom.) 

deoarece este un contract sinalagmatic. 

(Pont, Commeniaire-traii€ des petits con- 

irats, II, No. 461; Dalloz, Râp., Transaciion, 

No. 1753; Laurent, XXVIII, No. 328; Huc, 

XII, No. 275; Baudry et Wabl, No. 1206; 

Guillouard, No. 8, 130; Alexandresco, X, 
p. 190; Contra: Huc, XII, No. 275; Comp.: 

Laurent, XXVIII. No. 429). 
7. 'Tranzacţia va trebui să fie făcută în 

dublu exemplar, fiind un contract sinalag- 

matie. (Pont, II. No. 489; Baudry et Wahl, 

No. 4206, 1217, 1995; Guillouard, No. 9%; 

Alexandresco, X, p. 190, 191, 205). 

8. Tranzacţia după o părere este un con- 
tract comutativ, deoarece concesiunile re- 
ciproce se compensează. (Troplong, No. 14; 
Pont, II, No. 462; Huc, XII, No. 279). 
9.'După altă părere, dacă echivalentul 

constă în plata unui lucru determinat cum 
ar fi o sumă de bani, tranzacţia este un 
contract comutativ, dacă însă constă în 
plata unei rente viagere, tranzacţia este un 
contract aleatoriu. (Pont. II, No. 462: Bau- 
dry et Wabl, No. 1206: Guillouard, No. 9; 
Alexandresco, X, p. 191). 

10. Tranzacţia este un contract cu titlu 
oneros deoarece fiecare parte face o con- 
cesiune. (Huc, XII, No. 278; Baudry et 
Wahl, No. 1206; Alexandresco, X, p. 191). 

1]. Tranzacţia ale cărei clauze sunt în- 
divizibile, este de asemenea indivizibilă în 
sensul că dacă ea este anulată sau menţi- 
nută faţă cu una din părțile care au luat 
parte la contractarea ei, ea trebuește de- 

asemenea să fie anulată sau menţinută în 

privinţa tuturor celorlalte părţi, afară av 

cazul când se stabileşte că- părţile au în- 

țeles s'o facă divizibilă, intenţie care ire- 
bueşte să rezulte în mod precis şi vădit. 
(Aubry et Rau, IV, $ 421, p. 666; Dailoz, 
Râp.. Transaction, No, 76, îi; Laurent, 
XXVIII, No. 400 urm.: Baudry et Wabl, 
No. 1280 urm.; Guillouard, No. 21; Alexane 
dresco, X, p. 191, 211, 212), 

12. 'Tranzacţia este declarativă iar nu 
transaltivă de drepturi; afară de cazul când 
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Art, 1704 DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civi] 
o parte dă celeilalie un lucru care nu 22. Tribunalele vor aprecia împrejurările face obiectul litigiului.. (Alexandresco, X, care au determinat, acordul Părților, însă p. 191, 209, text şi nota 1, 210). ele nu pot fără motive Brave să declare câ 13. Tranzacţia nu poate fi invocată pen- dreptul era atât de cert încât nu putea tru prima oară înaintea, instanței de recurs. face obiectul unei tranzacţii. (Troplong, No, (Baudry et Wahl, No. 12%; Guillouard, 6; Demante et Colmet de Santerre, VIII 
No, 105). 

No. 277 bis, II; Dalloz, Re, Transaeţion, 14. Pentru existenţa tranzacţiei trebueşte No. 19: Suppl. Transaction, No. 6; Lau. să fie o concesiune reciprocă de drepturi rent, XXVIII. No. 535; Baudry et Wak], 
şi pretențiuni, căci dacă nu există nicio No. 1202; Guillouard, No. 12; Alexandreseo, 
concesiune poate fi orice altă convenție  X, p. 195). însă nu o tranzacţie, (Troplong, No, 19, 20, 23. Pentru a se stabili dacă un act cu- 
21; Demante et Colmet de Santerre, VIII, prinde sau nu o transacție, nu trebues 
No. 277 bis, I; Pont, II, No. 457; Dalloz, să se ia în consideraţie calificarea pe care 
Rep. Transaction, No. 15 Aubry et Rau, părţile au date actului. (Dalloz, Rep, 
șd. a, DS els. text Sola În e: 656; Suppl, Transaction, No. 7. Guillouard, No, 
aurent, „No. ; audry, e 14). Wakl, No. Dig uillonard, No. 10; Alexan- 24. Transacţia se deosebeşte de dezistare 15. "Pentru existența tranzacţiei nu este Său achiesare care i a core. toideauua Car 

Hecesar ca importanța concesiunilor reci re timântul celeila fe părți | ont No, 
> e | Perii . i ; Dalloz, ep., ransaction, a 14; 

post Să he zi „pdică să fie gesale- Suppl., Transaction, No. 4; Huc, XII, No, 
IV, $ 418 toi şi noi : D. 657. Dale pa Baudry et Wabl, No, 1205; Guillouard, 
PS , ăi , . . 4 » „ 927). .. Ţ i. d , ; 

9 - . 
Ap, 77 Bau Vaii NOTDONUIE - V8oimrinanța se dee e ra illouard. No. 10: Planiol II, No "0285. tare, de remiterea datoriei şi de donaţie, 
lexandresco, x. p. 187, nota '9). ” , deoarece acestea nu au de scop să previe 6. Pentru existența transacției se cere Său să stingă um Proces şi nu cuprind con- 

Consimţimântul ambelor părți contractate. — Cesiuni leciproce. (Aubry et Rau, ed. 4a, 
Alexandresco, X, p. 191, 192). IV, $ 418, text şi nota, 7, p. 657; Huc, SIL 17. Transacţia trebue să aibă un obiect îNle 22 Ne Sp et Wahl, No. 1205; Gu. cert şi Penie(AleXandresco, X, p. 195 m.) 26. Transacţia se deosebeşie de ratifi- 

. U anzacţiei tre U- care care este un act unilateral, (Tro- contestate şi îndoelnice, căci dacă sar ceda Plone: No 5: pont, II, No | NS ama Y 

un lucru cert, ax fi vânzare sau donaţie însă H XII Roânterre, et | 
uc, XII. No. 274; Baudry et Wahl, No. 

nu transaeție. (Troplong, No. 5; Pont, II, 3. : , 

No. 569; Aubry et RE d “da (20: Guillouard, No. 28; Alexandresco, X, , $ 1 418, text şi : 6 p- 
ransactios mia îi. Poet) Dalloz, Rep. 27. Transacţia se deosebește de compro- 

No. 5: Lauri XX Viarr IE “ai, Huc XII mis, deoarece în acest din urmă c,ntract No. 274; audry et Wahl, No "1201; Gu.  Păriile supun diferendul lor arbitrilor, pe 
illouard, No. 11: Alexandresco, X 193) când. la transacție, ele singure, îi rezolă 
„19.. Astfel actul constatând acoidul păr- conflietul, (Troplong „No. 25: Dalloz, Re 

ților după pronunțarea unei hotăriri defi. upransaction, or zirripol. „Lransaction, 

nitive, nu e o adevărată transacţie. (Dal. et Wahl N Se og: Guill NI 28: A 

oz, R&p., Transaction, -No. 17). lexandresco” K 189). 1 ouard, No. 26; 
este. ePentru valabilitatea transacţiei nu 23. După Direiea dominantă jurământul 
este de ajuns cu oeesul care pi, început, e 7 decizor Sotstiiue un fel de tranșaeție, DE 

nile să fi avut cea mai mică îndoială asu- molorabe, XX Xa “280: Iexombitre, Obli 

nască. (Pont. Ii, pntestației Aubpi mă Să se 350; Huc VIII No. 557 bis; Baudry et 
ed. a, Ve 118p. 636 per et Rau, ahl, No. 1204; Alexandreseo, X, p. 19: 

Transaction, No. 18; Ba dry et W ah Ne Contra: Guillouard, No. 26: Planiol, Ii, piăzouilo Sale; (35 Alexendeseo, X e zul când î ți de un 

, , a 5), 
.] az an ransacția ascunde 

21. Est labilă tș, , , x alt contract în seo ul de a frauda fiscul, chestiunea mu sueng'piniaeia, chiar dacă convenția nu este nulă însă se vor plăti 
Irisconsulți dacă părțile au socotit-o îndo. BI d WE aferente suplimentare 

elnică cu bună credință sau dacă ele au 14) "> et Wahl, No, 1200; Guillouard, No, 

> 

proces. (Troplong, No. 6; Demante et Col. 30. Dacă însă transacţia simulată are 
met de Santerre, VIII, No. 277 bis, II; Law. de scop să ascundă o liberalitate în folosul 
rent, XXVIII, No, 525; Baudry et Wabl, unei persoane incapabile de a primi, ea 
No. 202; Guillouard, No. 12; Alexandresco, este nulă. Pandey et Wahl, No. 1200; Gu- 

PI . d). 

. 
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Codul civil DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1705—1706 

Art. 1105. — Transacţiunea trebue să fie constatată prin act 

scris. (Civ. 1171 urm. 
1704; Pr. civ. 260, 341, 722; L. Timbr. 18 

Fr. 2044 $ 2). 

1176, 1179, 1191 urm., 1197 urm., 1597, 

S 21, 21 $ 13; Civ. 

Text. fr. Art. 2044 Ş 2. — Ce contrat doit âtre râdig6 par 6erit. 

Bibliografie (continuare). 

GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. [, „Dezistarea“, p. 259 urm. 

Doctrină. 

1. Faptul că articolul 1705 din codul ci- 

vii român (2044 c. civil francez) prevede că 

tranzacţia trebueşie să fie constatată prin 

act scris, pentru a produce efecte juridice, 

a determinat o parte din doctrină şi, juris- 

prudenţă să decidă că, dovedirea unei tran- 

sacţii nu sar putea face decât prin act 

scris, înscrisul fiind cerut „ad solemnita- 

em“ iar nu numai „ad probationem”. (Tro- 

plong, Transaction, No. 35, 37). 

9, Se decide însă în general că, dispoziţia 

din art, 1705 din codul civil român (2044 

e. civil francez) nu preserie forma scri- 
să a actului „ad solemnitatem“, ci numai 

„ad probationem“, transacţia, ca orice con- 

traci nesolemn, putând îi dovedită prin 

mijloacele admise de lege la materia con- 

venţiunilor, cum ar fi mărturisirea şi Ju- 

vământul. (Demolombe, XXI, No. 5%; 

Aubry et Bau, IV, $ 420, p. 660; Laurent, 

XXVII, No. 567, 378, 579; Demante et Col- 

met de Santerre, VIII, No. 278 bis, 1; Mour- 

lon, Râpâtitions 6crites, ed. 7-a, JII, p. 1167; 

Huc, XII, No. 281, 282; Planiol, ed. 6-a, II, 

No. 2291: Baudry et Wahl, Transactions, 

No. 1219, 1220, 1221; Dalloz, Râp, Tran- 

saction, No. 50, 36, 37; Bioche Dictionnaire 

de procâdure, Interr. sur faits et articles, 

No. 6; Alexandresco, X, p., 204, 205; Ma- 

tei Cantacuzino, Elemente de drept civil, 
No. 668, pag.. 667). 

3. Dovada cu martori în materie de tran- 

sacţie nu este admisibilă, chiar atunci când 

valoarea obiectului transacţiei este inferi- 

oară sumei de 150 lei vechi. (Mourlon, III, 

No. 1167, Aubry et Rau, IV, 8 420, p. 661; 

Laurent, XXVIII, No. 575; Huc, XII, No. 
281; Baudry et Wabl, Transactions, No. 
1219; Planiol, 1I, No. 2292; Dalloz, Râp., 

p. 255, nota 2; X, p. 204; Matei Cantacu- 

zino, No. 668, p. 667, 6608). 

4. In privinţa aamisibilităţii dovezii cu 

martori, când există un început de probă 

scrisă, chestiunea este foarte controversată, 

După o părere această dovadă este admi- 
sibilă. (Huc, XII, No. 281; Demante et Col- 

met de Santerre, VIII, No. 278 bis, IV; 

Baudry et Wabhl, Transactions, No. 1222; 

Planiol, II, No. 2292). 
5. După altă părere, această dovadă 

nu este admisibilă. (Mourlon, III, No. 1167; 

Demolombe XXX, No. 109; Aubry et Rau, 
IV, $ 420, p. 664; Laurent XXVIII, No. 376; 

Dalloz, R&p., Transaction, No. 32; Matei 
Cantacuzino, No. 668, pag. 608). 

6. În cazul când părţile au fost în im- 
posibilitate ca să-şi procure act scris sau 

când actul scris întocmit, a fost pierdut 
sau furat, proba testimonială este admisi- 

bilă. (Mourlon, III, No. 1167; Aubry et 

Rau, LV, $ 420, p. 661; Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 278 bis, III; Lau- 
rent, XXVIIL. No. 377; Baudry et Wabhl, 
Transaction, No. 1222; Dalloz, Râp., Tran- 
saction, No. 33; Alexandresco, VII, pag. 
256, nota; X, p. 207; Huc, XII, No. 282). 
7 S'a mai decis ca în materie comer- 

cială, proba cu martori este inadmisibilă 
spre a se dovedi o transacjie, aplicându-se 
aci în totul dispoziţiile art. 1705 c. civil 
român (2044 c. civ. fr.). (Aubry et Rau, IV, 
8 420, p. 661; Laurent, XXVIII, No. 35; 
Dalloz, R€p., Transaction, No. 34), 
„8, Cu toate acestea, majoritatea doctrinei 

şi jurisprudenţei este de părere contrară. 
(Huc, XII, No. 282; Baudry et Wahl, 
Transactions, No. 1224; Lvon-Caen et Re- 
nault, Trait6 de droit commercial, III, No. 
59; Dalloz, Râp., Transaciion, No. 34 A- 
lexandresco, VII, p. 255, 256 nota; X, p. 
206, nota î; M. A. Dumitrescu, Codul de 

Transaction, No. 51;  Alexandresco, VII, comerţ comentat, I, No. 1003). 

Art. 1106. — Transacţiune pot face numai acei ce pot dispune 
de obiectul cuprins în ea. 

| Acei însă ce nu pot dispune de obiectul cuprins în transac- 
țiune, nu pot transige decât în formele stabilite de legi speciale. 
(Civ. 5, 113, 199 urm., 413, 419, 427—430, 433, 445, 448, 454, 

458, 726, 950, 963, 966, 968, 1084, 1248, 1285, 1307, 1537, 1707, 
1711; Pr. Civ. 260, 339, 340; C. com. 810; Civ. Fr. 20450). 

1) Textul art. 1706 Cod. civil Român, diferă de textul art. 2045 Cod. civil Francez, de unde s'a luat, 
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Art, 1907 | „ DESPRE TRANSACŢIUNE Codul civi] 

Tezi. fr. Art. 2045. — Pour transiger il faut avoir la câpacit& de dis- poser des objets compris dans la, transaction. , , | Le tuteur ne peut transiger pour le mineu ou Linterdit que, conformâmenţ ă Lartiele 467 au titre de la Minorite, de la Tutelle et de  Emancipation; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformâment ă article 472 au mâme titre, 
Les communes et 6tablissements publies ne peuvent transiger qwavee Lau- torisation expresse du Roi. 

INDEX ALFABETIC II, No. 527; Guillouard No. 51; Alexan- "(a doetrină) dresco, X, p. 200), Acte de administraţie 3, Județe 11. 6. După altă părere, iransacția între Anulare E inventar 8 Mandatar 12, soţi este valabilă în cazurile prevăzute de 
neiiciu INV: T&8. . 

. - - A 

Capacitate 1 urme Minor emancipat 3. art. 1595 c. civ. fr. (1507 c. clv. rom.) când Comune 41. Moştenitor aparent 9. este permisă ŞI vanzarea între soți. (Huc, 
Consiliu judiciar 4, Moștenitor beneficiar 8. XII, No. 292), Gurator £ Sai șie, 15 7. Interzisul legal nu poate face o tran- Donaţiune indirectă 5. Stabilimente publice 11, zacție. (Pont, II, No. 537; Baulry et Wahl, Incapacitate 1 urma. Stat 11. No, 1232; Guillouard, No. 58; Alexan- 
Insolvabilitate 10. Traasacție 1 urm. - dr x %, 0 Instrăinare oneroasă 1. Tutor 2. Tesco, A, p. 200). . Interzis 7. Vânzare 5, 6, 8. Moştenitorul beneficiar nu poate tran- „yu sige decât asupra faptelor pe care le poate Doctrină, face. (Baudry et Wahl, Successions, II, 4 , No. 1357 urm.; Alexandresco, X, p. 200), 1. Pentru ca cineva să poată face o tran- 9. Moştenitorul aparent nu poate face zacție, irebueşie să aibă capacitatea de a transacție. (Pont, II, No. 580; Laurent, dispune cu titlul oneros de obieciele cu- XVIII, No. 536; Huc, XII, No. 286; A- prinse în ea. (Alexandresco, X, p. 198). lexandresco, X, p. 201; Contra: Aubry et 2, Tutorul nu poate să transigă în nu- Rau, IV, 8 420, nota 1, p. 659; Baudry et mele minorilor decâţ îndeplinind formali- Wahl, No. 1251; Guillouard No. 53). tăţile prevăzute de „codul civil la materia 10. Debitorul insolvabil poate face tran- minorităţii şi tutelei. (Alexandresco, X, p. zacție. (Baudry et Wahl, No. 1233; Gu. 9 | J “2  illouard, No. 57; Alexandresco, X, p. 20), 3. Minorul emancipat poate să transigă, 11. Statul, judeţele, comunele şi stabi. singur, fără asistenţa curatorului, numai în  limeniele publice nu pot transige decât cu privința actelor de administraţie iar nu şi formele prevăzute de legile administrative, în privința lucrurilior de care nu poate (Alexandresco, X, p. 202). dispune. (Alexandresco, Xp. 199). 12. Mandatarii convenţionali nu pot 4. Persoanele puse sub consiliu judiciar  transige decât în baza unei procure spe- nu pot să iransigă fără asisiența consili- ciale. (Alexandresco, X, p. 202), ului. (Baudry et Wahl, No. 1228; Alexan- + Transacţia făcută de un incapabil dresco, X, p. 199). 5 este atinsă de o nulitate relativă. (Pont, 5. Soții nu poate face o transacţie între  I[, No. 552; Laurent, XXVIII, No. 54; ei, deoarece transacția e mai periculoasă  Baudry et Wabhl., No. 1240, 1282; Guil- decât vânzarea şi poate ascunde o dona-  louard, No. 59; Alexandresco, X, p. 205). țiune indirectă. (Troplong, No. 55; Pont, 

| Art, 1707. — Se poate transige asupra unei acțiuni civile ce derivă din o infracţiune 1). (Civ. 5, 963; Pr.p. 1, 4, 9; Civ. Fr. 2046). 

Text. fr. Art. 2046. — On peut transiger su Vinterât civil qui râsulte d'un dâlit. - 
La transaction n'empâche pas la pouvsuite du ministăre public, 

Z Doctrină, Let sau contravenţie. (Alexandresco, X, p. 
196). 1, Potrivit dispoziţiilor art, 2046 ce. civ, 2, Nu se poate renunţa prin transacție, în. (1707 c. civ. rom.) se poate transige asu- de mai înainte la alimentele datorite în vir- pra acţiunii civile sau daunelor care re- tuiea legii sau în virtutea unei liberalităţi, zultă dintr'o infracţiune penală, crimă, de- deoarece datoria alimentară înteresează or- AI 

. 1) Textul art. francez 2046 corespunzător, continuă: „La transaction n'emptche pas la poursuile du 
ministăre public“, 
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Codul civil 

dinea publică. (Pont, II, No. 615; Aubry et 

Rau, ed. 4-a, IV, $ 559, nota î8, p. 425, 

$ 420, text şi nota 21, p. 665; Huc, XI, 

No. 303: Guillouard, No. 79; Alexandresco, 

X, p. 197). 

3. Se poate face iransacţie asupra ali- 

mentelor constituite cu titlu oneros, precum 

şi a veniturilor pensiei alimentare ajunse 

DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1708—1109 

la scadenţă. (Pont, II, No. 611; Baudry et 

Wahl, No. 1272; Guillouard, No. 79; A- 

lexandresco, X, p. 198). 

4. Se poate face transacţie asupra modu- 

lui de plată al alimentelor viitoare precum 

şi a siguranțelor care garantează plata lor. 

(Baudry et Wabhl, No. 1272; Guillouard, No. 

79; Alexandresco, X, p. 198). 

Art, 1408. — In transacţiune se poate stipula o penalitate 

contra celui ce nu se va ţinea de dânsa. (Civ. 1020, 1021, 1066 

urm.; Civ. Fr. 2047). 

Tezt, fr. Art. 2047. — On peut ajouter ă une transaction la stipulation 

d'une peine contre celui qui manquera de l'executer. a 

Doctrină. 

1, Dispoziţiile art. 2074 e. civ. în. (1708 

c. div. rom) erau inutile, deoarece tran- 

sacţia fiind un contract, ea poate cuprinde 

o clauză penală contra 'celuia ce nu-şi exe- 

cută obligaţia. (Laurent, XXVIII, No, 380; 

Huc, XII, No..312; Baudry et Wabl, No. 
1294; Guillouard, No, 124; Alexandresco, 

X, p. 218, 219). Ă 
9. In cazul când transacţia este atacată, 

reclamantul nu poate fi obligat a plăti ime- 

diat clauza penală, ci soarta ei rămâne în 

suspensie, până la rezolvarea litigiului, aşa 

încât dacă transacția 'este anulată, va că- 

dea şi clauza penală care este accesorul ei. 
(Pont II, No. 622, 623; Aubry et Rau, ed. 

4-a, IV, $ 421, text şi nota 15, p. 667, 668; 

Dalloz, Rep., Transaction, No, 117; Suppl., 

Transaction, No. 81; Laurent, XXVIII, No. 

582; Baudry et Wahl, No. 1296; Guillouard, 

No. 128; Comp.: Alexandresco, X, p. 219; 
Contra: Troplong, No. 103). 

3, In cazul când partea care a atacat 

transacţia plăteşte clauza penală, ea va 
avea dreptul de repetiţiune dacă transacţia 
este anulată. (Dalloz, Rep., Transaction, 
No. 118). 

4, Dacă clauza penală a fost prevăzută 
pentru cazul când una dintre părţi va 

ataca în justiție transacţia, ea va putea 

fi în genere, cerută odată cu principalul 
deoarece în acest caz, clauza penală con- 

stitue o despăgubire a prejudiciului cauzat 
prin acţiunea în anulare. (Pont, II, No, 
601 urm.; Aubry et Bau, ed. 4-a, IV, $ 
424, text şi nota 14, p, 667; Laurent, XXVIII, 

No. 281; Huc, XII, No. 512; Troplong, No. 
103 urm.; Baudry et Wabhl, No. 1294; Gu- 

illouard, No. 127; Alexandresco, X, p. 219). 
5, Dacă o parte cere rectificarea unei 

erori de calcul, nu înseamnă că ea atacă 
transacţia, afară de cazul când a fost de 
rea credință şi cererea a fost respinsă. 
(Laurent, XXVII, No. 582; Huc, XII, No. 
512; Alexandresco, X, p. 219). | 

'6, A se vedea: art. 1069 din codul civil 
cu notele respective). 

Art. 1109. — Transacţiunile se mărginesc numai la obiectul 

lor; renunţarea, făcută în!) toate pretențiile şi acțiunile, cuprinde 

numai aceea ce se reportă la pricinele, asupra cărora a urmat 

transacţiune. (Civ. 977, 984, 1710, 1716; Civ. Fr. 2048). - 

Tei. fr. Art. 2048. — Les transactions se renferment dans leur objet: 
la renoneiation qui y est faite a tous droits, actions et prâtentions, ne s'entend 
que de ce qui esf relatif au differend qui ş a donne lieu. 

Doctrină, 

]. Potrivit dispoziţiunilor art. 2048 c. 
civ. fr. (1709 c. civ. rom.), transacţia tre- 

bueşte să fie mărginită numai la obiectul 
pe care l-au avut în vedere părţile con- 

tractante. (Alexandresco, X, p. 215). 

2, O transacţie oricât de generală ar fi 
nu poate cuprinde decât punctele asupra 

1) In textul francaz se zice „la“ în loc de sn 

cărora părţile au înţeles să transigă. (A- 
lexandresco, X, p. 215). 

3. Astfel, transacţiaNfăcută asupra ca- 
pitalului unei dote, nu se întinde la do- 
bânzile ei, afară dacă rezultă contrariul 
din voinţa părţilor. (Alexandresco, X, p. 
213). 

4. De asemenea, transacjia făcută de 
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Art, 1710—1711 

un moştenitor cu privire la cauzele de 
nulitate ale unui testament, nu cuprinde 
Şi dreptul pentru acest moştenitor a cere 

Art. 1110. — Transacţiunea n 
intențiunea 

expresiuni speciale sau generale, ori 
necesară din ceea ce s'a expres. (Civ. 977, 984, 1709, 1716; 

nilor de cari tratează, fie 

Fr. 2049). 

DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

mai târziu reducerea legatului pentru mo. 
tivul că i-ar atinge rezerva. (Alexandresco, 
Ă, p. 215). 

u se întinde decât asupra prici- 
părților manifestată prin 

rezulte ea ca o consecință 
Civ. 

Tezi. fr. Art. 2049. — Les transaetions ne răglent que les diffârends qui s'y trouvent compris, soit que les 
expressions spâciales ou gântrales, 

Doctrină, 

1. Trausacţiunile sunt generale sau par- 
„ tăculăre. (Dalloz, Râp., Transaction, No. 

127; Suppl., Transaction, No. 85). 
2. În transacţiunile generale, renunţa- 

rea la toate drepturile, acțiunile şi pre- tenţiunile, cuprinde toate drepturile ori- care ar fi, ale renunţătorului, deoarece în acest caz părţile au voit să termine orice diterend înire ele. (Dalloz, R&p., Transac- 
tion, No. 127; Suppl., Transaction, No. 85), 

+ În transacţiunile particulare, renun- 
tarea nu cuprinde decâţ ceea ce e privitor la_diferendul lor, deoarece transacţiile se mărginesc numai la obiectul lor. (Dalloz, Rep., Transaction, No. 127; Suppl., Tran- 
saction, No. 85), 

„Art. Il. — Transacţiunile au 
unei sentințe neapelabile 1). (Civ. 
1213, 1704, 1709; Pr. 
360; Civ. Fr. 2052). 

Civ. 

parties aient manifest& leur intention par des 
soit que l'on reconnaisse cette une suite n€cessaire de ce qui y est exprime. 

intention par 

"4. Principiul pus în art. 2049 e. civ, în, 
(1710 e. civ. rom), potrivit căruia “tran- 
sacţiunile nu se întind decât asupra pri- 
cinilor de care tratează, este o aplicaţiune 
a art. 1165 c. civ. fr. (984 e. civ. rom), 
după cre convenţiunea nu cuprinde decât 
lucrurile asupra cărora părţile şi-au pro- 
pus a contracta şi constitue mai ales apli- 
caţia regulei potrivit căreia renunțările 
trebuesc interpretate în mod restrictiv. 
(Pont, II, No. 654; Laurent, XĂVIII, No. 
788; Huc, XII, No. 514; Guillouard, No. 
120; Comp.: Alexandresco, X, p. 213, 214). 

5. Pentru a se putea aprecia intențiunea 
părților şi deci întinderea transacţiei, va 
trebui a se lua în consideraţie împreju- 
rările în care ea sa încheiat. (Guillouard, 
No. 121). 

între părţile contractante puterea 
191, 954, 969, 1200, 1201, 1206, 

115 urm., 288 urm., 291, 316 urm, 

Tezi. fr. Art. 2052. — Les transactions ont, entre les parties, Lautorit6 de la ehose jugte- en dernier ressort, 
Elles ne peuvent âtre attaquses pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de l&sion. 

Bibliografie (continuare). 
GEORGEAN N,, Studii Juridice, vol. 1, „Transacție“, p. 195, 

Doctrină. 

1. Transacţia este asimilată cu o hotă- "rire judecătorească, deoarece are de scop terminarea unui proces sau preîntâmpi- narea unui proces ce urmează să se nască şi deci ea dă loc la o excepție analoagă Cu aceea a lucrului judecat. (Alexandresco, X, p. 216, 217). 
2 

2. Pentru ca excepţia opusă în contra unei noui contestaţii, în urma transacţiei să fie admisibilă, va trebui să întrunească condițiunile prevăzute de art. 1351 ce, civ. fr. (1201 e. civ. rom.-). (Huc, XII, No. 521; Guillouard, No. 96 urm; Alexandresco, X, p. 217). | 
3. Cu toate că există analogie între transacţie şi lucrul judecat, asimilarea însă 

1) Art, francez corespunzător 2032, adaugă: »Elles ne peuvent Gtre attagudes pour causa d'erreur de 
droit, ni pour cause de lEsion“. 
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Codul civil 

nu este completă căci între una şi altul 

există mai multă deosebire. (Iroplong, No. 

150: urm.; Huc, XII, No. 521; Baudry et 

Walh, No. 1291; Guillouard, No. 106 urm.; 

Alexandresco, X, p. 217, 218). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Articolul 81 din legea judecătoriilor 

de ocoale, impune datoria judecătorului 

de ocol de a propune pacea, condiţiunile 

împăcării trebuesc consiatate printr'un 

Art. 1712. — Este admisibilă 

+ DESPRE TRANSACȚIUNE Art. 1712 

proces-verbal. Ca încheierea judecătorului 

de ocol să aibă putere de hotărîre defi- 

nitivă, conform art. 124 pr. civ., declara- 

țiile părţilor trebuesc să fie semnate de 

către părți sau împuterniciţii lor, sau dacă 

nu ştiu carte să se menționeze despre 

aceasta în procesul-verbal al şedinţei. Ne- 

îndeplinirea acestor formalităţi, ridică. ho- 

tărîrii caracterul de definitivă, şi deci 

apelul conira ei este admisibil. (Trib. Gorj, 

s. ÎI, Jurnal 9175 din 25 Noemvrie 19925, 

Curier Jud. 14/1926). . 
2, A se vedea: art. 191. nota 1; art. 281, 

nota 4; art. 966, nota 6. 

acţiunea de nulitate contra unei 

transacţiuni, pentru eroare asupra persoanei sau obiectului în 

proces. (Civ. 954, 966, 1191, 1717; Civ. Fr. 2053). 

Text. fr. Art. 2053. — Neanmoins une transaction peut tre rescindâe 

lorsquil y ă, evreu dans la personne ou sur l'objet de la contestation. 

Elle pent Pâtre dans tous les cas od il y a dol ou violence. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Majori 8. 
Nulitate 1-4 6, 10. 
Obiect ilicit 9, 
Transacţie 1 urm. 
Vicii de consimţimânt 2, 

Anulare 1-4, 6, 10. 
Consimţimânt 2, 3, 9, 10. 
Dol 3 
Enumerare limitativă 1. 
Eroare 4—7. 
Incapacitate.40. 
Inexisteaţă 5, 9. Vioienţă 3. 
Leziune $, 

Doctrină, 

1. Cauzele de anulare ale transaciiei 
sunt prevăzute de art. 2055—2057 ce. civ. 
fr. (7427416 e. civ. rom.), în mod limi- 
tativ. (Alexandresco, X, p. 219). 

2. Transacţia poate fi anulată pentru 
vicii de consimţimânt. (Alexandresco, X, 
p. 220). 

3, Mransacţia va fi anulată conform 
dreptului comun, când se va constata în 
fapi că consimţimântul uneia dintre părţi 
a fost surprins prin dol sau smuls prin vio- 
lenţă. (Troplong, No. 142; Baudry et Wabl, 
No. 1242 urm; Guillouard, No. 141, 142; 
Alexandresco, X, p. 192, 220). 

4, In drepul român, contrar ca în drep- 
tul francez (art. 2052 $ 2 c. civ. fr.), tran- 
sacţia poate fi anulată, ca orice contract 
în genere, nu numai pentru eroare de 
fapt, ci şi pentru eroare de drept.. (Alexan- 
dresco, X, p. 221). 

5. Eroarea asupra: obiectului transacţiei 
face ca ea să fie inexistentă. (Alexan- 
dresco, X, p. 222). 

6. Eroarea asupra persoanei constitue 
o cauză de anulare a transacției, deoarece 
ea este făcută mai întotdeauna intuitu per- 
sonae. (Alexandresco, X, p. 221). 

7. Dacă însă consideraţia persoanei nu 
a fost cauza determinantă a transacţiei, 
ea nu va fi anulată din această cauză. (A- 
lexandresco, X, p. 221, nota 5), 

8. Leziunea nu este o cauză de anulare 
a transacţiei încheiate între majori. (A- 
lexandresco, X, p. 222). 

9. Transacţia este inexistentă când lip- 
seşte consimţimâniul părților sau are un 
obiect ilicit sau imoral. (Alexandresco, X, 
p. 229). 

10. Transacţia este numai anulabilă 
dacă este viciată numai, prin incapacita- 
tea unei părți, sau un viciu de consimţi- 
mânt. (Alexandresco, X, p. 230). 

Jurisprudenţă. 

(Conţinuare dela 1924 până la 1927) 

1. Hotărtrile de expedient sunt nişte 
convenţiuni judiciare, cari împrumută 
caracterul substanţial al oricărei conven- 
țiuni, în special pe acel al viciilor ce le 
pot afecta şi cari nu pot fi acoperite toc- 
mai cu respectul prezumpțiunii de adevăr 
trasă dintr'o hotărîre judecătorească, a 
cărei existență nu se poate despărți de 
convențiunea viciată. 

Prin urmare, asemenea hotăriri pot fi 
discutate, din punct de vedere al valabi- 
lităţii lor, pe calea unei acţiuni în nuli- 
tate, ca orice convenţiune. (C. Apel Cra- 
iova, s. Il, 179 din 4 Octomvrie 1926, Pand. 
Rom. 1926, II. 260). Ă 

2, a) Dacă eroarea nu constitue o cauză 
de anulare a contractului când cade asupra 
motivelor convenţiunii, atunci însă când 

motivele au fost enunțate ca o condiţie 

a consimțimântului dat, eroarea în pri- 

vința lor atrage nulitatea convenției, căci 
în acest caz, eroarea este relativă la însăşi 
substanţa obiectului convenţional, întru cât 
părţile au înţeles să transforme motivele 
personale într'o calitate substanţială. 

b) Transacţia fiind tot o convenţie «su- 
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Art, 1713—1715 

pusă aceloraşi regule de formaţie şi vali- 
ditaie ca şi celelalte contracte, urmează 
că ea poate fi anulată peniru caz de eroare 

- DESPRE TRANSACȚIUNE Codul civil 

ca şi orice altă convenţie. (C. Apei laşi, 
s. IL, 160 din 13 Noemvrie 19%, Dreptul 
41[1926). 

Art, 1113. — Asemenea, se poate ataca transacţiunea făcută 
spre executarea unui titlu nul, afară numai când părţile ar fi tratat. 
expres despre nulitate. (Civ. 954, 966, 1167, 1190, 1711; Civ. 
Fr. 2054). 

Tezt. fr. Art. 2054. — IL y a 6galement lieu ă l'action en rescision contre 
une transaction, lorsquwelle a €t6 faite en exâcution d'un titre nul, ă moins que 
les parties n'aient express&ment trait6 sur la nullite. 

Doctrină, 

]. Poirivii dispoziţiunilor art. 1715 e. 
civ. rom., o cauză de anulare a transaciei 
este când ea a fost încheiată spre execu- 
tare unui titlu nul. (Alexandresco, X, p. 
220). 

2. Prin cuvântul titlu în art. 2054 e. civ. 
fr. (1715 c. civ. rom), nu se înţelege actul 
scris, ci însăşi convenţia sau faptul ge- 
nerator al dreptului. (Pont, II, No. 703; 
Laurent, XXVIII, No. 412; Baudry et Wabl, 
No. 1247; Guillouard, No. 150; Alexan- 
dresco, X, p. 222, 223), 

3. Cauza anulării prevăzută de art. 2054 
c. civ. în. (1713 c. civ. rom.), după o părere, 
este pentrucă titlul în executarea căruia 
a fost făcut fiind nul, nu există în specie 
un drept îndoelnic, deci transacţia nu are 
cauză. (Demante et Colmet de Sanierre, 
VIILE No. 287 bis, IV; Laurent, XXVIII, 
No. 445). - 

4. După altă părere dominantă, nulita- 

tea în specie este bazată pe eroare aşa 
încât transacţia este nulă deorece părţile 
sunt presupuse că au transigeat în necu- 
noşiinţa nulităţii titlului. Prin urmare, 
dacă părţile au cunoscut nulitatea titlului 
transacția este valabilă, chiar dacă nu au 
transigeat asupra nulităţii. (Troplong, No. 
145 urm.; Pont, II, No. 702 urm; Aubry 
et Rau, IV, $ 622, nota 25, p. 671; Huc, XII, 
No. 329; Baudry et Wahl, No. 1247; Gu. 
illouard, No. 149, 166; Planiol, ÎI, No. 2501; 
Alexandresco, X, p. 225). 

5. In această de o doua părere, nulita- 
tea poate rezulta atât dintr'o eroare de fapt 
cât şi dintr'o eroare de drept, deoarece 
legea noastră nu face distincţiune între 
aceste două specii de erori. (Alexandresco, 
X, p. 224). ă 

6. Când transaciia întemeiată pe un 
titlu nul a fost executată de bună voie, 
dispoziţiile art. 2054 c. civ. fr, (1713 e, cir. 
rom.), nu-şi mai găsesc aplicaţiunea. (Pont, 
No. 707; Alexandresco, X, p, 224). 

„Art. 1114. — Transacţiunea făcută pe documente dovedite în 
urmă de îalse, este nulă. (Civ. 
366; Civ. Fr. 2055). 

966, 1712, 1716; Pr. civ. 290 urm., 

Tezi. fr. Art. 2055. — La transanction faite sur pi&ces qui depuis ont âtâ 
reconnues fausses, est entirement nulle. 

Doctrină, 

-Î. Dacă în urma transacţiei o parte do- 
vedeşte falsitatea actelor pe care sa ba- 
zat la încheierea ei, transacţia va fi anu- 
lată pentru eroare iar nu pentru lipsă de 
cauză, deoarece dacă acea parte ar fi cu- 
noscut că actele aduse de adversar erau 
false, sau ea nu încheia transacţia sau 
o încheia în alte condițiuni. (Laurent, 
XXVIII, No. 418; Baudry et Wabhl, No. 
1249; Alexandresco, X, p, 224, 225). 

2. In cazul când falsitatea actelor era 
necunoscută de ambele părţi, amândouă 

vor putea cere anularea. (Baudry et Wabl, 
No. 1249; Planiol, II, No. 2301; Alexan- 
dresco,; X, p. 225). , 

3. Dacă partea când a contractat ştia 
că actele aduse de adversar erau false; 
ea nu va putea cere anularea transacţiei, 
deoarece a încheiat-o în cunoştinţă de 
cauză, (Alexandresco, X, p. 925), 

4. Cu toată deosebirea de text între 
textul român şi cel francez, în dreptul 
român, de asemenea, iransacţia va fi în 
totul nulă în privința tuturor punctelor 
ei, din cauza indivizibilităţii transacţiei. 
(Alexandresco, X, p. 225). 

„Art, 1715. —E asemenea nulă transacţiunea asupra unui proces 
finit prin sentință neapelabilă, despre care părţile sau una din ele, 
n'aveau cunoștință. 
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Codul civil DESPRE TRANSACȚIUNE 
Art. 1716 

Când sentința necunoscută părţilor ar fi încă apelabilă, tran- 

sacţiunea va!) fi validă. (Civ. 954, 966, 

„urm., 344; Civ. Fr. 2056). 

Text. fr. Art. 2056. 
gement pass6 en force de chose jugse, 

point connaissance, est nulle, 

1202, 1712; Pr. civ. 316 

— La transaction sur un procts: termin par un Ju- 

dont les parties ou Lune d'elles n'avaient 

Si le jugement ignor6 des parties 6tait susceptible Wappel, la transaction 

sera valable. 

Doctrină, 

1. In cazul când se încheie, o transac- 

ţie asupra unui proces terminat prin o 

hotărire definitivă, care nu era cunoscută 

de ambele părți sau de partea câştigătoare, 

transacţia e anulabilă. (Alexandresco, X, 

p. 226). i 

9. În specie, nulitatea se bazează pe e- 

xoare iar nu pe lipsa de cauză sau pe 0 

cauză falsă. (Poni, No. 701; Huc, XII, No. 

359; Baudry et Wahl, No. 1254; Guillouard, 

No. 166; Alexandresco, X, p. 226; Contra: 

Larombitre, Obligations, Art. 1131, No. 10; 

Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 

289 bis, Il). 7 

3. Dacă hotărîrea necunoscută de părţi 

sau de partea câştigătoare era supusă 

recursului în casaţie sau revizuirii, tran- 

zacţia este anulabilă. (Troplong, No. 155; 

Mourlon, III, No. 1180; Laurent, XXVIII, 

No. 421: Huc, XII, No. 332; Baudry et 

Wahl, No. 1251; Guillouard, No. 157; A- 

lexandresco, X,: p. 226). 
4. Dacă hotărîrea necunoscută de părţi 

sau de partea câştigătoare era supusă a- 

pelului sau opoziţiei, transacția este vala- 

bilă. (Hue, XII, No. 332; Alexandresco, 

X, p. 226). : 
5. Se poate face transacţie asupra mo- 

tivelor de recurs sau de revizuire. (Baudry 

et Wabl, No. 1251; Guillouard, No. 157; 

Alexandresco, X, p. 226). 
6. Când părţile ştiu că hotărîrea este 

supusă recursului, ele pot face transacţie 

spre a înlătura recursul şi deci casarea 

hotăririi. (Alexandresco, X, p. 226). “ 

Art. 1116. — Când părţile au transigeat în genere asupra tu- - 

turor afacerilor ce ar putea să existe între dânsele, documentele 

ce le-ar fi fost necunoscute lor în timpul transacțiunii, şi cari s'ar 

fi descoperit în urmă, 

sacţiunii, afară numai atunci când ar îi 

uneia din părţile contractante. 

Insă transacţiunea va îi nulă, 

nu constituesc un îitlu de anularea tran- 
iost ascunse prin fapta 

când ea nu ar cuprinde decât 

un singur obiect şi sar dovedi, din documântele în urmă desco- 

perite, că una din 

(Civ. 953, 998, 1711, 1714; Pr. civ. 290 urm., 29%; Civ. 
părți nu avea niciun drept asupra acelui obiect. 

Fr. 2057). 

Tezt, fr. Art. 2057. — Lorsque les parties ont transig6 genâralement sur 

toutes les affaires qwelles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur €taient 

alors inconnus, et qui auraient €t€ postârieurement dâcouverts ne sont point une 

cause de rescision, A moins quils n'aient 6t6 retenus par le fait de Lune des 

parties; | 

Mais la transaction serait nulle si elle n'avait quun objet sur lequel il 

serait constată, par des titres nouvellement dâcouverts, que l'une des parties 

mavait aucun droit. 

Doctrină, 

1. Dacă în urma transacţiei se desco- 
păr acte necunoscute părţilor care dove- 

desc că una din ele nu avea niciun drept 

şi dacă:transacția cuprindea un singur o- 

biect, cum ar fi de exemplu o creanţă a 
cărei plată se dovedeşte prin o chitanţă 
descoperită după încheierea transacţiei, 
această transacţie este anulabilă pentru 
cauza de eroare. (Alexandresco, X, p, 227). 

9. Dcă însă transacția a avut de obiect, 

1) In ediţiunea oficială din eroare se zice aci „ar“ în loc de „va“ cum este şi în textul francez. 
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Art. 1717—1718 

în mod general, toate afacerile ce:au avut 
părţile, actele descoperite după încheierea 
ei, nu constitue o cauză de anulare, decât 
atunci când au fost ascunse şi reținute de „una din părţi, deoarece există dol şi legea 
nu poate să presupue că victima dolului 
a, renunţat la invocarea lui. (Alexandresco, 
X, p. 228). 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civi] 

3. Dacă însă părţile au înțeles să facă iransacţia asupra însăşi dolului aceluia care a ascuns, a reţinut actele, transacţia e valabilă. (Pont, No. 728; Baudry et Wabhl, No. 1252; Guillouard, No. 160; Alexan- dresco, X, p. 228; Comp.: Contra: Laurent, XXVIII, No. 425). 

Art. 1117. — Invederata greşeală în socoteli, urmată la tacerea transacțiunii, nu păgubeşte pe niciuna din părți, şi trebue să se repareze. (Civ. 966, 1712; Pr. Civ. 292; Civ. Fr. 
Tezt. fr. 

r&par€e. . 

Doctrină, 
]. Eroarea de calcul într'o transacţie, ca şi într'o hotărîre, nu constitue o cauză de anulare a ei, însă trebueşte să fie repa- rată.. (Alexandresco, X, p. 228). 
2. Dispoziţiunile art, 2058 ce. civ. fr. ((Z17 c. civ. rom.), îşi găsese aplicaţiunea: când este vorba de o eroare materială de cifre, iar nu de o eroare sau inexactitate 

2058). 
Art. 2058. — Lperreur de calcul dans une transaction doit âtre 

în evaluarea făcută de una dintre părţi a pretenţiunilor sale. (Froplong, No. 167; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 291 bis, II: Huc, XII, No. 334; Baudry et Wahl, No. 1254; Guillouard, No. 165, 164; Alexandresco, X, p. 229). - 
Pentru ca erorile de calcul să -poată fi îndreptate, trebueşte a se dovedi că ele au servit de bază transacției. (Huc, XII, No. 534; Alexandresco, X, p. 229) 

TITLUL XVIII. 
Despre privilegii şi ipoteci ?). 

CAPITOLUL 1. 

Dispoziţiuni generale, 

Art. 1718. — Oricine 
îndeplini îndatoririle sale, 
prezente 
Civ. 379 
din 923), Art. 9, 

ipotec. Belg. 7). 

este obligat 
cu toate bunurile sale, mobile și imobile, şi viitoare. (Civ. 1719, 1824 urm., 

urm., 406 urm., 492 urm.; L. propr. liter. 

personal este ţinut de a 

1826 urm., 1831; Pr. 
(Mon. of. 68 10; Lege p. regularea și consolidarea dreptului de a exploata petrolul şi ozocherita, Art. 56; Civ. Fr. 2092; L. 

Tezi. fr. Art. 2092, — Quiconque s'est obligă personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens 
ă venir. 

Text. belg. Art. 7. — Quiconque est obligă remplir ses engagements sur tous ses biens 
et ă venir, 

mobiliers et immobiliers, presents et 

personnellement, est tenn de 
mobiliers ou immobiliers, prâsents 

Bibliografie (continuare), 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas, I, 54 din 15 Ianuarie 1925, Pand. Rom, 1925, 1, 2%; Notă sub Cas. 1, 2547 din 16 Dec. 1924, Curier Jud. 771926; Notă sub Cas. I, 1815 din 24 Oct, 1924, Pand. Rom. 1926, IL, 166; În O 
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Codul civil DESPRE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art. 1718 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 5 urm.; 
IONESCU SreLtANn Notă sub Cas, |, 1085 din 15 lanuarie 1924, Pand. Rom. 1925, 1, 225; 

Notă sub Cas. III, 1225 din 1 Iulie 1926, Pand. Rom. 1926, I, 216; 

PAșALEGA DEM., Observaţie sub Cas. req. 25 Martie 1924, Pand, Rom. 1925, III, 152. 

INDEX ALFABETIC 

(la doctrină) 

Facultate +4. 
Fidejusiune 10. 
Gaj general 4—6, 11. 

Abitaţiune 8. 
Afectaţiune specială 1. 
Bunuri prezente 6. 
Bunuri viitoare 6. Imobile 1. 
Capacitate 41. Indivizibilitate 4. 
Cod civil francez 2. Ipotecă 10. 
Cod civil român 3. 
Contract 2, 11. 
“Cuasi-contract 2. 
Cuasi-delict 2, 

Legea ipotecară belgiană 

Legea judecătoriilor de -o- 
coale 7. 

Delict 2, Lucruri mobile f. 
Dotă 9. Procedură civilă 7, 
Drept natural 5. Redactare neexactă 2. 
Excepţie 1, 7—9. Uz 8.. 

Doctrină, 

1. In principiu şi afară de unele excep- 
țiuni, toate bunurile mobile şi imobile ale 
unui debitor, răspund, fără să fie nevoie 
de o afectaţie specială, de obligaţiile ce 
acesta trebue să le execute. (Demante ei 
Colmet de Santerre, IX, No. 2, 5; Aubry 
et Rau, ed.14-a, IV, S 579, p. 248; Laurent, 
XXIX, No. 267; Huc, XIII, No. î: Baudry 
et de Loynes, Des privileges et hypo- 
th&ques, I, No. 255; Guillouard, Trait€ des 
privileges et hypoth&ques, IL, No. 133; 
Martou, Privilăges et hypothăques, I, No. 
241; Planiol, II, No. 195). 

2. Textul art. 2092 e. civ. Îr. nu este 
exact deoarece el pare să prevadă numai 
obligaţiile contractate în mod voluntar, 
pe când dispoziţiile acestui articol trebue 
să se aplice la toate obligaţiile personale 
ale debitorului rezultate din contracte, 
quasi-contracie, delicte şi quasi-delicte. 
(Pont, Commentaire-traite des privileges 
et hypothăques, IL, No. 6; Demante et Col- 
met de Santerre, IX, No. 3 bis, II: Dalloz, 
Re&p., Privilăges et hypotheques, No. 112; 
Suppl., Privileges et hypotheques, No. 26; 
Laurent, XXIX, No. 269: Huc, XIII, No. 1; 
Baudry et Loynes, Î, No. 254, 255; Gu: 
illouard, 1, No. 134; Planiol, II, No. 193). 
„3, Textul art, 1718 c. civ. rom, este mai 

bine redactat decât cel francez, căci re- 
produce art. 7 din legea ipotecară belgiană 
din 1851 şi se prevede dispoziţia că nu 
oricine se obligă şi oricine este obligat. 
(Alexandresco, X, p. 531. nota î, 332). 
„4, Dreptul de gaj general este indivi- 

zibil şi creditorul are facultatea, afară de 
dispoziţie legală contrară sau de convenţie 
contrară, să-l exercite asupra tuturor bu- 
nurilor debitorului, sau numai asupra unui 
singur bun. (Pont, L, No. 10; Aubry et Rau, 
-ed. 4-a, IV, $ 570, p. 248; Baudry et Loynes, 
1, No. 140; Guillouard, I, No. 140; Alexan- 
dresco, X, p. 339, 340). 

5, Acest drept de gaj general tacit, 
îşi are baza în dreptul natural iar nu în 
dreptul civil. (Troplong, ÎI, No. 1; Poni, 
1, No. 4; Alexandresco, X, p. 539). 

6. Dreptul de gaj iacit al creditorului 

se întinde nu numai asupra bunurilor ce 

posedă debitorul în momentul contractării 

obligaţiei ci şi asupra acelora care le-ar 

dobândi în urmă, masa tuturor bunurilor 

apreciindu-se după consistenţa ce o are în 

momentul urmăririi. (Alexandresco, X, p. 

554). , 

7. Cu toate că art. 1718 c. civ. rom. cu- 

prinde o dispoziţie generală, nu toate bu-" 

narile debitorului servesc drept gaj credi- 
torilor. Astfel sunt sustrase dela urmărirea 
creditorilor bunurile prevăzute de art. 
406—410 pr. civ..rom. şi art. 110 legea ju- 
decătoriilor de ocoale. (Alexandresco, X 
p. 335, 558). 

8, De asemenea, nu pot fi urmărite 

drepturile de uz şi de abitaţiune. (Huc, 

XIII, No. 7; Baudry et Loynes, Î, No. 259; 
laniol, II, No. 184; Alexandresco, X, p. 

336). 

9. De asemenea art. 1718 c. civ. rom,, 

sufere restricţie din cauza art. 1248 din 

acelaşi cod, cu privire la obligaţiunile con- 

tractate de femeia dotală în timpul căsă- 

toriei. (Alexandresco, X, p. 336). 
10. Pentru ca să-şi găsească aplicațiu- 

nea art. 2092 e. civ. fr.: (1718 c. civ. rom.), 
trebueşte ca debitorul să fie obligat per- 
sonal, căci dacă debitorul este obligat 

propter rem, cum este debitorul unui imo- 
bil ipotecat, fidejusorul, care nu s'a obli- 
gat personal, ci a constituit numai în folo- 
sul unui ierț o ipotecă asupra unui imobil 

al său, dispoziţiile acestui articol nu-şi 
mai găsesc aplicaţia şi debitorul nu poate 
fi urmărit decât în marginile bunului ce 
deţine şi obligaţia sa dispare odată cu po- 
sesiunea bunului. (Pont, Î. No. 9; Dalloz, 
Râp., Priviltges et hypothegues, No. 115; 
Laurent, XXIX, No. 269; Baudry et Loy- 
nes, I, No. 254; Guillouard, [, No. 143; 
Martou, IL, No, 242; Planiol, II, No. 186 
urm.; Alexandresco, X, p. 340). 

11. Debitorul pentru a putea conferi 
creditorilor dreptul de gaj general, nu este 
nevoie să aibă capacitatea de a înstrăina 
ci este de ajuns dacă are capacitatea de 
a se obliga, adică de a contracta. (Pont, 

I, No. 16; Dalloz, Râp., Privilăges et hypo- 

thăques, No. 116; Laurent, XXIX, No. 268; 
Baudry et Loynes, Î, No. 256; Guillouard, 

I, No. 142; Planiol, II, No. 196; Alexan- 

dresco, X, p. 340, 541). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1]. Nu se poate urmări, chiar pentru 
creanţe alimentare, decât salariul de bază 
al unui funcţionar public, iar nu şi sporul 
de scumpete şi indemnizaţia de chirie. 
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Art, 1719—1720 

(Cas. II, 258 din 11 Mai 1925, Pand, Săpt. 
11/1926). . 

2. Tribunalul nu poate dispune ca o 
creanță garantată cu un privilegiu într?o 
moşie expropriată şi dată în gaj unei bănci 
să fie plătită în rentă, căci raţiunea şi 
interesul legii agrare a fost să opereze 
purga imobilelor expropriate, nu să regu- 
leze conturile dintre creditori şi debitori, 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civi] 

cari au a se regula după dreptul comun. 
In speţă deci, tribunalul a greşit când n'a 
consemnat suma spre a servi la garantarea 
privilegiului, ci a obligat pe recurentă să 
primească lichidarea forţată a contului. 
(Cas. I, 4520 din 4 Decemvrie 1925, Pana. 
Săpt, 21/1926). 

3. A se vedea: art. 5y nota 5; art. 1694, 
nota 1. 

Art. 1119. — Bunurile unui debitor servesc spre asigurarea 
„comună a creditorilor săi, şi preţul lor se. împarte între ei prin 
analogie, afară de cazul când există între creditori cauze legitime 
de preferință. (Civ. 974 urm., 
urm., 464, 477 urm., 578 urm 

1718, 1720, 1824 urm.; Pr. civ. 450 
C. com. 786 urm.; L. Agrară 73, 

75, 76; Civ. Fr. 2093; L. Belg. 8). 

Texi. fr. Art. 2098. — Les biens du debiteur sont le gage commun de şes 
cr6anciers; et le prix s'en disţribue entre eux par contribution 3 p ] A moins quil 
n'y ait entre les er6anciers des causes l&gitimes de prâference. 

Tezi. belg. Art. 8. — Les biens du d&biteur sont le gage commun de ses 
crâanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, ă moins quil n'y ait entre les er6anciers des causes lEgitimes de pr6ference. 

Bibliografie (continuare), 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Nofă sub Cas. [, 54 din 15 lunie 1925, Pand. Rom. 1995, 1, 23%; Notă sub Cas. 1, 2317 din 16 Dec. 1924, Curier Jud. 7/1926; CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 5 urm.; 
IONESCU STELIAN, Notă sub as. Î, 1083 din 15 Iunie 1924, Pand. Rom. 1925, [, 223; PAȘALEGA "DEM., Observaţie sub Cas. req. 25 Martie 1924, Pand. Rom. 1925, III, 152. 

Doctrină, - 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 2093 e. civ. 
în. (1719 e. civ. rom.), care nu este decât 
un corolar al art. 2092 c. civ. fr. (1718 
c. civ. rom.), când sunt mai mulţi creditori 

Art. 1720. — Cauzele legitime de 
şi ipotecile. (Civ. 494, 771, 1377, 
urm., 1746 urm.; Civ. Fr. 2094; [. 

cari au un drept egal, au gaj comun asu- 
pra tuturor bunurilor debitorului, oricare 
ar fi data creanței lor, fiind de ajuns dacă 
ea este reală şi serioasă, aceste bunuri îm- 
părțindu-se între ei în proporție cu creanţa 
fiecăruia. (Alexandresco, X, p. 341). 

preferință sunt privilegiile 
1574, 1619, 1685 urm., 1722 
Belg. 9). - 

Text. fr. Art. 2094. — Les causes lgitimes de preference sont les privi- lages et hypoth&ques. 
Tezi. belg. Art. 9. — Les causes l&gitimes de preference sont les privi- lăges et hypothăques. 

INDEX ALFABEŢIC 
(la doctrină) , 

Imobil 7, 10. 
Indivizibilitate 13, 
Jasolvabilitate 14. 

Accesorii 11, 12, 
Amanet 4, 7. 

Antichreză 4, 7, 
Ca legiti d fe. Ipotecă 1, 2. 

Tinta 1 e prefe Lucruri mobile 7,9. 
Cesiune 12, Privilegiu 1, 2. 

Creditori chirografari 2, Betenţie 3, 5—16, 
Creditori ipotecari 2, 

Creditori privilegiați 2, 
Dată certă 9, 10, 
Definiţie 5. 
Faliment 14, 

Retenţie legală 7, 8, 11. 
Stingere 11. 
Terţi 5, 9, 10. 
Transcripţie 10. 

Retenţie convenţională 7, | 
9, 10. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 2094 | c. 
civ. În. (1720 e. civ. rom.), cauzele legitime e preferinţă sunt privilegiile şi ipotecile. 
(Dalloz, Rep., Privilăges et hypoth&ques, 
No. 121; Suppl., Privilăges et hypothăques, 
No. 29; Alexandresco, X, p. 342). 

2. Creditorii sunt de trei specii: 1) ere- ditori chirografari, cari nu au nicio sigu- 
ranță reală; 2) creditori privilegiați cari 
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Codul civil 

au un privilegiu; 5) creditori ipotecari cari 
au o ipotecă. (Alexandresco, X, p. 342). 

La aceste trei specii de creditori tre- 
bueşte adăugată o a patra specie, aceea 
a creditorilor având drept de retenţie care 
este o siguranţă reală, deoarece nu pot fi 
siliți să se desesiseze de lucrul ce-l de- 

țin, cât timp creanţa lor nu e plătită. (A- 
lexandresco, X, p. 342). 

4. La cauzele de preferinţă prevăzute 
de art. 2094 c. civ. fr. (1720 e, civ. rom); 
trebueşte să se mai adauge amanetul şi 
antichreza. (Dalloz, Râp., Privileges et 
khypothtques, No. 121; Suppl.. Privileges 
ei hypotheques, No. 29; Baudry et Loy- 
mes, [, No. 278; Alexandresco, X, p. 545). 

5. Dreptul de retenţie este dreptul 
în virtutea căruia un creditor reține, până - 

la plata creanţei sale, lucrul ce aparține 
debitorului sau câteodată unui terţ şi pe 
care creditorul îl are în posesiunea sa. 
(Dalloz, Râp., Retention, No. 1; Suppl., R6- 
tention, No. 1; Baudry et Loynes, |, No. 
220; Guillouard, Traite du droit de reten- 
tion, No. 18; Alexandresco, X, p, 345, 344). 

6. Dreptul de retenţie se bazează pe 
echitate. (Alexandresco, X, p. 544). 

7. Dreptul de retenţie este convențional 
sau legal. Dreptul de retenţie convenţional 
rezultă din amanet. din antichreză, pre- 
cum şi din orice altă convenţie care con- 
stată vointa părţilor, deoarece debitorul 
are libertatea să confere un drept de re- 
tenţie asupra lucrului său mobil sau imo- 
bil. (Guillouard, Droit de râtention, No. 33; 
Alexandresco, X, p. 344, 345). 

8. Dreptul de retenţie legal este acela 
pe catre îl conferă legea în anumite cazuri. 
(Alexandresco, X, p. 345). 

9. Dreptul de retenţie convenţional este 
opozabil terţilor când este vorba de un 
lucru mobil, fiind de ajuns dacă convenţia 
care îl stabileşte are dată certă. (Gu- 
illouard, Droit de râtention. No. 54; A- 
lexandresco, X, p. 545). - 

10. Dreptul de retenţie convenţional 
chiar dacă are de obiect un imobil esie | 

DESPRE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Art. 1721 

opozabil terţilor care nu au dobândit 
înainte de convenție vreun drept asupra 
acestui imobil, fiind de ajuns dacă con- 
venţia are dată certă, fără să fie nevoie 
de transcripție, deoarece legea nu cere a- 
ceste formalități pentru drepiul de reten- 
ţie. (Guillouard, Droit de râtention, No. 
54, 55; Alexandresco, X, p. 345).. 

11]. Dreptul de retenţie legal este un 
drept accesoriu care se stinge odată cu 
stingerea creanţei ce garantează. (Huc, VII, 
No. 171; Baudry et Loynes, I, No. 250; 
Alexandresco, X, p. 345). 

12. Dreptul de retenţie nu poate fi ce- 
dat decât odată cu creanţa, căci nu poate 
să aibă o existenţă independentă de dânsa. 
(Huc, VII, No. 171; Guillouard, Droit de 
r&tention, No. 52; Alexandresco, X, p. 346). 

13, Dreptul de retenţie este indivizibil, 
creditorul neputând fi obligat să restitue 
lucrul până când creanța sa nu este plă- 
tită în întregime. (Huc, VII, No. 171; Bau- 
dry et Loynes, Î, No. 244; Guillouard, Droit 
de rctention, No. 26; Planiol, Il, No. 2534; 
Alexandresco, X, p. 546). 

14. In principiu, falimentul sau insolva- 
bilitatea debitorului nu are nicio influenţă 
asupra exercitării dreptului de retenţie de 
către creditor. (Alexandresco, X, p. 346). 

15. Dreptul de retenţie nu poate să 
existe fără un anume text de lege. (Mour- 
ion, III, No. 1246; „Laurent, VI, No. î8i; 
XXIX, No. 284 urm,, 293, 294, 298; Pont, Pe- 
tits contrats, II, No. 1298; Baudry et Chau- 
Te No. 567; Alexandresco, X, p. 346, 
347). 

16. După altă părere, drepiul de re- 
tenție este acordat în toate cazurile în 
care” există o conexitate intimă între 
creanţă şi lucrul reţinut. (Demolombe, IX, 
No. 682; Demante et Colmet de Santerre, 
II, No. 592 bis, VII; IX, No.5 bis, IV, urm; 
Aubry et Rau, II, $ 204, p. 395; Baudry 
et Loynes, I,.No. 252 urm.; Guillouard, 
Droit de râtention, No. 41, 47, 51 urm; 
Loyn-Caen et Renault, Traite de droit 
commercial, III, No. 498). 

Art. 1491. — Când un imobil, recolte, sau alte bunuri mobile 
vor fi fost asigurate în contra incendiului, sau în contra oricărui 
alt caz fortuit, suma, ce se va datora de către asigurător, va 
trebui, dacă nu va fi îost cheltuită în reparaţiunea obiectului asi- 
gurat, să fie afectată la plata creanţelor privilegiate și ipotecare, 
după rangul fiecărei din ele. | 

Asemenea se va urma şi cu orice despăgubire va fi datorită 
de către o a treia persoană, pentru pierderea totală sau deterio- 
rațiunea obiectului însărcinat de un privilegiu sau ipotecă. (Civ. 
1606; C. com. 448, 679; L. din 1 Aprilie 1894 p. înființarea unei 
Bănci agricole, art. 15 $ 2; L. Belg. 10). 

Text. belg. Art. 10. — Lorsquun immeuble, des recoltes ou des effets mo- 
biliers anront 6t6 assurâs soit contre l'incendie, soit contre tout autre fl6au, la 

45003, — Codul civil aânoiat. —1X,— 23 
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Art. 1722 - DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

somme qui, en cas de sinistre, se trouvera due par L'assureur devra, si elle n'est 
pas appliquse par lui ă la r&paration de l'objet assur€, &tre affectee au paye- 
ment des crâances privilâgites ou hypotâcaires, selon le rang de chaqune d'elles, 
Il en sera de mâme de toute indemnit6 qui serait due par des tiers ă raison de 
la perte ou de la detârioration de lobjet grevâ de privilege ou d'hypothique. 

Bibliografie (continuare), 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 281, 282; 
PoLIcHRON DEM. Notă sub Cas. Îi, 126 din 31 Mariie 1924, Pand. Rom. 1925, 1, 196. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Asigurare 2—7. ! Legea ipotecară belgiană 
Cesiune 6. 1 
Despăgubiri 2—6, 
Deteriorare 8, 9. 

Lucruri mobile 7, 
Perdere totală 8, 9. 
Privilegiu 2—6, 8—10. 

Expropriere 10, Rang 9. 

Imobil 1 urm, |] Recolte 7. 
Ipotecă 2—6, 8—10. Reparare 3, 

Doctrină. 

1. Art. 1721 c. civ. rom., este traducerea 
art. 10 din legea ipotecară belgiană din 
1851. (Alexandresco, X, p. 555). 

2. Potrivit dispoziţiunilor art. 1721 c. civ. 
rom., în caz de sinistru, compatiile de 
asigurare vor trebui să plătească despăgu- 
birea ce datoresc, creditorilor privilegiați 
şi ipotecari conform rangului fiecăruia din. 
ei. (Alexandresco, X, p. 355), 

3. Această soluţie are loc numai dacă 
despăgubirea datorită de compania de asi- 
gurare nu a fost întrebuințată la repara- 
i lucrului asigurat, (Alexandresco, X, p. 
555). , ! 

4, Dispoziţiile art. 1721 c. civ. rom. îşi 
găsesc aplicajiunea fie că asigurarea imo- 
bilului s'a făcut de proprietar, fie de cre- 
ditorul privilegiat sau ipotecar. (Alexan- 
dresco, X, p. 356). . 

5. De asemenea, dispoziţiile acestui ar- 
ticol îşi găsesc aplicaţia indiferent dacă 

" asigurarea s'a făcut înainte sau după na- 
şterea privilegiului sau constituirea ipo- 
tecii. (Alexandresco, X, p. 557). 

6. De asemenea, chiar dacă debitorul 
ar fi cedat despăgubirea datorită de com- 
paria de asigurare, unui terj, printr'un 
act anterior creditorilor înscrişi, deoarece 
despăgubirea stă pe aceeaşi treaptă cu pre- 
tul ieşit din vânzarea imobilului. (Alexan- 
dresco, X, p. 557). | 

7. Art. 1721 ce. civ. rom, prevede şi ca- 
zul asigurării recoltelor şi altor lucruri 
mobile. (Alexandresco, X, p. 352). 

8. Prin art. 1721 $ 2 c. civ. rom, se în- 
tinde beneficiul ce conferă creditorilor şi 
asupra oricăror despăgubiri datorite de 
terţ pentru pierderea totală sau deterio- 
rarea lucrului afectat de un privilegiu sau 
ipotecă. (Alexandresco, X, p. 358). - 

9. Potrivit dispoziţiunilor art. 1221 ce, 
civ. rom., despăgubirea datorită de terți 
pentru pierderea totală sau deteriorarea 
lucrului afectat de un privilegiu sau ipo 
tecă, serveşte la plata creanţelor privili: 
giate sau ipoiecate după rangul fiecăreia 
dintre ele. (Alexandresco, X, p. 358, 359). - 

10. Sumele datorite din cauza expro- 
prierii pentru utilitate “publică, sunt de 
asemenea afectate la plata creanţelor pri- 
Mle sau ipotecare. (Alexandresco, Ă, 
p. 559). 

CAPITOLUL II. 

Despre privilegii. 

Art. 1122. — Privilegiul este un drept, ce dă unui creditor 
calitatea creanţei sale de a îi preferit celorlalți creditori, fie chiar 
ipotecari. (Civ. 1686 urm., 1718, 1719, 1723 urm., 1730, 1137, 
1738, 1741, 1790, 1800; C. com. 387, 405, 437, 480, 678 urm; 
Civ. Fr. 2095; L. Belg. 12). 

Tezt. fi. Art. 2095. — Le priviltge est un droit que la qualită de la 
cr6ance donne ă un er6aneier d'etre prâfer6 aux autres eranciers, mâme hypo- 
thecaires. 

„__ Teat. belg. Art. 12. — Le priviltge est un droit que la qualită de la 
er6ance donne ă un erancier, d'âtre prâfer6 aux autres eraneiers, mâme hypo- 
thecaires, 
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Codul civil DESPRE PRIVILEGII Art. 1723 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRAIAN, 
Î, 166. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină) 

Indivizibilitate 14. Accesoriu 7, 11. 
i : Interpretare strictă 6. Acţiune indirectă 11. 

Amanet 4, 5. Ipotecă 5, 8—12, 14. 
Calitatea creanţei 1, 2, 4. | Lege, 13, 
Cauză 2. Lucruri mobile 8, 12, 
Cesiune 11. Modalitate 2, 
Cheltuieli 7. 
Convenţie 5. 
Creditori chirografari 10, 
Dată 2, 3, 9, 10 

„_ Definiţie 1, 
Deosebire 5, 8—10, 
Drept real 12, 13. 

Moştenitori 11. 
Obiect 2. 
Posesiune 3. 
Preferinţă 1, 10, 
Privilegii 1 urm. 
Privilegii generale 3. 
Privilegii speciale 3. 

Excepţie 6, Rang 9. 
Fapt juridic 2. Strictă interpretare 6. 
Imobile 8. 

Doctrină, 

1, Potrivit dispoziţiunilor art. 2095 ce. 
cîv. în. (1722 e. civ. rom.), privilegiul este 
un drept pe care numai calitatea creanţei 
adică favoarea ce are dela această creanţă, 
îl conferă unui creditor de a fi preferat 
altora. (Alexandresco, X, p. 360). 

2, În acest articol prin calitatea crean- 
ței se înţelege cauza sau faptul juridic care 
a dat naştere creanţei, iar nu obiectul, mo- 
dalitatea sau prioritatea datei, nici per- 
soana creditorului. (Alexandresco, X, p. 
360, 364). 

3. Definiţia dată de art. 2095 c. civ. fr. 
(1722 c. civ. rom..), nu este exactă decât 
în privința privilegiilor generale prevăzute 
de art. 2101 c. civ. fr. (1729 c. civ. rom-), 
iar nu şi în privinţa privilegiilor speciale 
prevăzute de art. 2102 şi 2105 c. civ. fr. 
(1730 şi 1737 c. civ. rom.), pentru care pri- 
vilegiul depinde de dată şi de posesiune. 
(Planiol, Il, No. 2547; Alexandresco, X, p. 
560, nota 4). 

4, De asemenea, această definiție nu 
poate fi aplicată privilegiului creditorului 
amanetar, care este independent de cali- 
tatea creanţei. (Alexandresco, X, p. 360, 
nota 4). 

5, Privilegiul, în afară de acel al cre- 
ditorului amanetar, nu poate rezulta din 
convenție, ci numai din lege, spre deo- 
sebire de ipoteca care poate rezulia şi 
din lege şi din convenţia părţilor. (Huc, 
XIII, No. 17; Planiol, ÎI, No. 2544; Alexan- 
dresco, X, p. 561). 

6. Privilegiile sunt de strictă interpre- 
tare şi nu pot îi întinse prin analogie dela 
un caz la altul, deoarece ele constituese 

Noiă sub Cas, |, 1815 din 24 Octomvrie 1924, Pand. Rom. 1926, 

o excepţiune dela regulile generale, după 
care toate bunurile debitorului formează 
gajul comun al creditorilor. (Paniol, II, 
No. 2544; Aexandesco, X, p. 361). 

7. Se admite însă că cheltuielile făcute 
de creditorul privilegiat pentru a dobândi 
plata creanţei sale sunt de asemenea pri- 
vilegiate, deoarece sunt accesorii al crean- 
ei principale. (Pont, Î, No. 67; Baudry et 
Loynes, IL, No. 514; Guillouard, I, No. 174; 
Alexandresco, X, p. 362; Contra: Laurent, 
XXIX, No. 356; XXX, No. 14). 

8. O altă deosebire între privilegiu şi 
ipotecă este că privilegiile pot să greveze 
atât imobilul cât şi lucruri mobilă, pe 
când ipotecile nu pot greva decât imobile. 
(Alexandresco, X, p. 362). Ă 

9. O altă deosebire este că rângul cre- 
ditorilor privilegiați se determină, în prin- 
cipiu, după gradul de favoare ce-l conferă 
legea creanţelor lor, fără a se lua în con- 
sideraţie data lor, pe când rangul credi- 
torilor ipotecari se determină, în regulă 
generală, după data inscripţiei creanţelor 
lor. (Alexandresco, X, p. 362). 

10. O altă deosebire este că privilegiul 
conferă creditorilor un drept de preferință 
faţă de creditorii chirografari sau ipotecari 
şi chiar faţă de alţi creditori neprivilegiaţi 
dacă cauza privilegiului acestora este mai 
puţin favorabilă şi aceasta fără a se lua în 
considerație data creanţei lor, pe când ere- 
ditorii ipotecari nu au drept de preferinţă 
decât faţă de creditorii ipotecari poste- 
riori şi faţă de creditorii chirografari. (A- 
lexandresco, X, p. 363, 364). 

1]. Privilegiile, ca şi ipotecile, se irans- 
mit ca accesorii ale creanţelor, moştenito- 
rilor şi cesionarilor şi ele pot fi exercitate 
în numele debitorilor de către creditori 
în virtutea acţiunii indirecte. (Guillouard, 
I. No. 154; Alexandresco, X, p. 366), 

12. Privilegiul, ca şi ipoteca, conferă 
un drept real, chiar când se exercită asu- 
pra unui lucru mobil. (Laurent, XXIX, No. 
514; Baudry et Loynes, Î, No. 302; Gu-. 
illouard, I, No. 175; Martou, IL, No. 294, 
310; Alexandresco, X, p. 304). 

13. După altă părere, privilegiul asupra 
lucrurilor mobile nu conferă un drept real. 
(Planioi, II, No. 2548). 

14. Privilegiul este un drept indivizibil,. 
ca şi ipoteca. (Paudry et Loynes, I, No. 
502 bis; Alexandresco, X, p. 365). 

Art. 1723. — Intre creditorii privilegiați, preferința se regulează 
după diferitele calităţi ale privilegiilor. (Civ. 1718, 1719, 1724, 
1729—1736; C. com. 678—682; Civ. Fr. 209%; L. Belg. 13). 

Text. fr. Art. 2096. — Entre les ertanciers privilegi6s, la prâtference se 
rogle par les differentes qualites des priviltges. 
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Texi. belg. At. 13. — Entre les eraneiers privilâgies, la prefârence se 
răgle par les differentes qualites des privilăges. 

Doctrină, 

1. In cazul când sunt mai mulţi credi- 
tori privilegiați şi bunurile debitorului nu 
ajung la îndestularea creanţelor lor, pre- 

terinţa nu se dă după data creanţelor lor, 
ci după gradul mai mare de favoare cu 
care le priveşte legea. (Alexandresco, 
X, p. 365, 3660). 

Art. 1'124,.— Creditorii privilegiați, cari au acelaş rang, au deo- 
potrivă drept la plată. (Civ. 1718, 1719, 1723, 1779; C. com. 
681, 789; Civ. Fr. 2097; L. Belg. 14). 

Teat. fr. Art. 2097. — Les eraneiers privilâgi6s qui sont dans le mâme 
vang, sont payâs par concurrence. 

Text. belg. Art. 14. — Les er6anciers privilâgies qui 
rang, sont payâs par concurrence. 

Doctrină. 

1. În cazul când mai mulţi creditori 
privilegiați au acelaşi rang, adică au 

sont dans le mâme 

creanţe, de aceeaşi calitate, ei au toţi 
deopotrivă drept la plată în proporiie cu 
creanța lor. (Alexandresco, X, p. 366). 

Art. 1725. — Privilegiile tezaurului public şi ordinea în care 
se exercită ele, sunt regulate prin legi speciale). 

Tezaurul public nu poate obţine un privilegiu în contra drep- 
turilor persoanelor al treilea, dobândite mai înainte. (Civ. 1, 1730$ 
3, 1753; L. urmăr. 1877, art. 7, 
2098; L. Belg. 15). 

8; L. comptab., art. 17; Civ. Fr. 

Tezi. fr. Art. 2098. — Le privilege, ă raison des droits du trâsor royal, 
et lordre dans lequel il s'exerce, sont regles par les lois qui les concernent. 

Le tresor royal ne peut cependant obtenir de priviltge au prâjudice des 
droits antârieurement acquis ă des tiers. 

Text. belg. Art. 15. — Le priviloge, ă raison des droits du tuâsor public, 
et l'ordre dans lequel il s'exerce, sont râgles par les lois qui les concernent. 

Le tresor public ne peut cependant obtenir de priviltge au prâjudice des 
droits ant6rieurement acquis ă des tiers. 

Doctrină. 

]. Privilegiile tezaurului publice sunt de 
primă necesitate, deoarece fără dânsele 
creanțele Statului ar fi rămas de cele mai 
multe ori iluzorii. (Alexandresco, X, p. 
368). 

2. Pe lânză aceste privilegii, art. 1730, 80 
_€. civ. rom. mai conferă Statului un alt 
privilegiu, iar art. 1755, 5 şi art. 1768 din 
acelaşi cod, mai conferă Statului, comune- 
lor şi stabilimentelor publice, o ipotecă 
legală asupra imobilelor. (Alexandresco, 
X, p 368, 369). - 

Art. 1726. — Privilegiile pot 
asupra imobilelor. 
Belg. 16). - 

_— 

3. Legile speciale la cari trimite art. 
1725 ce. civ. rom., sunt: legea pentru con- 
siatarea şi perceperea contribuţiilor di- 
recte, legea contabilităţii publice, legea 
pentru urmăriri. (Alexandresco, X, p. 369, 
570, 3714). | 

4. Alineatul al doilea al art. 1725 c. civ. 
Îr., este o aplicare a principiului nereiro- 
activităţii legilor, adică legile cari deter- 

mină privilegiul fiscului nu pot atinge 
drepturile dobândite de terţi înaintea pro- 
mulgării lor. (Alexandresco, X, p. 571). 

îi atât asupra mobilelor, cât și 
(Civ. 1728 urm., 1737 urm.; Civ. Fr. 2099; L. 

1) A se vedea art. 27 din „Legea contabilitătei generale a Statului“, din 21 Martie 1953, cu modi: 
ficările din 1995, 1998, 1910 şi 1914 „ precum şi „Legea de urmirire“, din 24 Martie 1877 (art. 7, 8. 
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Codul civil DESPRE PRIVILEGII Art. 11427—1728 

Text. fr. Art. 2099. — Les privilges penvent ftre sur les meubles ou 
sur les immeubles, 

Texi. belg. Art. 16. — Les priviloges penvent &tre' sur les meubles ou 
sur les immeubles. = 

Doctrină. 

1. Cu toate că art. 1726 c. civ. rom. pre- 
vede două categorii de privilegii, în rea- 
litate suni trei categorii şi anume: 1) pri- 
vilegiile generale care se întind asupra 
tuturor mobilelor şi imobilelor debitorului, 
2) privilegiile cari se întind asupra mo- 
bilelor debitorului; 5) privilegiile asupra 
imobilelor. (Alexandresco, X, p. 367). 

2. Privilegiile se exercită şi asupra imo- 
bilelor prin destinaţie, Astfel, vânzătorul 
unui imobil are privilegiu asupra anima- 

lelor afectate la cultura fondului. (Tro- 
plong, Privilăges et hipothegues, |, No. 
-107; Laurent, XXIX, No. 512; Alexandresco, 
X, p. 567, nota 1). , , 

3. Privilegiile speciale asupra imobilelor 
sunt adevărate ipoteci privilegiate. (Bau- 
dry et Loynes, I, No. 302; Guillouard, II, 
No. 449; Planiol, II, No. 2543, 2886 urm;; 
Alexandresco, X, p. 367), , , 

4. Între privilegiile asupra imobilelor şi 
privilegiile asupra mobilelor, există deo- 
sebiri importante, (Alexandresco, X, p. 
567, 368). . 

Secţiunea 1. — Despre privilegiile cari se întind asupra imobilelor 
” şi imobilelor. 

Art. 1121. — Cheltuelile de judecată sunt privilegiate atât a- 
supra mobilelor, cât și asupra imobilelor, în privința tuturor cre- 
ditorilor în interesul căror au îost făcute. (Civ. 723, 919, 1729, 
1731, 1737; C. com. 683, 685, 687, 689; [. Belg. 17). 

Tezi. belg. Art. 17. — Les frais de justice sont privil6gi6s sur les meubles et les immeubles, ă gard de tous les erâanciers dans Pintâret desquels ils ont 
&t6 faits. 

Doctrină. 

1. Privilegiile sunt stabilite de codul ci- 
vil şi de procedura civilă, de codul de 
comerț şi de unele legi speciale. (Alexan- 
dresco, X, p. 572). 

2. Priviegiul prevăzut de art. 1727 c. 
civ. rom., se bazează pe echitate, deoarece 
este drept că cheltuielile de judecată fă- 
cute în interesul comun al creditorilor, 
pentru a conserva şi lichida averea debi- 
torului lor, adică gajul lor comun, să fie 
plătit acelui care le-a făcut cu preferinţă 

in averea debitorului. (Alexandresco, X, 
p. 575). 

3. Pentru existența acestui 
trebue ca cheltuielile să fi fost făcute în 
interesul masei creditorilor iar nu numai - 
în interesul unuia sau unora dintre dânşii. 
(Alexandresco, X, p. 575, 374). 

4, Astiel, cheltuielile făcute de un cu- 
stode numit de justiţie, după cererea tutu- 
vor creditorilor sunt privilegiate, când ele 

privilegiu - 

au avut de rezultat conservarea gajului co- 
mun al tuturor creditorilor; de asemenea 
şi salariul său. (Alexandresco, X, p. 37, 
nota 1, 373, 576). 

5. Cheltuielile nu vor fi privilegiate 
decât faţă de creditorii în interesul cărora 
au fost făcute, privilegiul neputând fi 
opus creditorilor cărora cheltuielile nu 
le-au adus niciun folos, (Alexandresco, X, 
p. 375). 

6. Prin cheltuieli de judecată făcute în 
interesul comun al creditorilor, se înțeleg, 
cheltuielile de pază, de sigilare, de inven. 
tariere, de timbru, de urmărire, vânzare şi 
administrarea bunurilor expropriate, etc. 
(Laurent, XXIX, No. 322 urm.; Baudry et 
Loynes, I, No. 311; Martou, II, No. 346; 
Alexandresco, X, p. 375). 

7. Privilegiul cheltuielilor de judecată 
se va exercita în mod proporțional atât 
asupra imobilelor cât şi asupra mobilelor. 
(Laurent, XXIX, No. 552, 553; Alexan- 
dresco, X, p. 576). 

Secţiunea Il. — Despre privilegii asupra mobilelor. 

Art. 1128. — Privilegiile sunt sau generale, sau speciale asupra unor mobile. (Civ. 1729, 1730; C. com. 678 urm., 786 urm.; Civ. Fr. 2100; L. Belg. 18). | 

Tezt. fr. Art. 2100. — Les 
sur certains meubles. 

priviloges sont ou gâncraux, ou particuliers 
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Art. 1729 DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

Text. belg. Art. 18. — Les privilăges sont ou genâraus, ou particuliers 
sur certains meubles. 

Doctrină, nerale cari afectează universalitatea 
mobilelor debitorului şi privilegii speciale 

], Poirivit dispoziţiunilor art. 2100 c. cari se exercită numai asupra unor mo- 
- civ. fr. (1728 c. civ. rom.), privilegiile asu- bile determinate. (Alexandresco, X, p. 376). 
pra mobilelor se împari în privilegii ge- 

$ 1. Despre privilegii generale asupra mobilelor. 

Art. 1129. — Creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor 
sunt cele mai jos arătate, şi se exercită în ordinea următoare: 

1. Cheltuelile de judecată făcute în interesul comun al cre- 
ditorilor; | 

2. Cheltuelile îngropării în raport cu condițiunea şi starea 
defunctului; 

3. Cheltuelile boalei celei după urmă făcute în curs de un an; 
4. Salariile oamenilor de serviciu pentru un an trecut și 

restul datoriei din anul curent; 
Salariul de șase luni al calfelor de prăvălie și salariul pe 

o lună al lucrătorilor cu ziua; | 
5. Preţul obiectelor de subzistență date debitorului şi familiei 

sale, în curs de şase luni. 
Când valoarea imobilelor n'a fost absorbită de creanţele pri- 

vilegiate și ipotecare, partea din prețul lor ce mai rămâne, se va 
afecta cu preferință la plata creanţelor arătate prin prezentul ar- 
ticol1). (Civ. 98, 99, 339, 461, 472 urm., 570, 572, 723, 919, 118, 
1187, 1268, 1269, 1279, 1471, 1472 urm,, 1723, 1725, 1727, 1130 
urm., 1739, 1885, 1903, 1904 urm.; C. com. 678—683, 685 urm, 
689, 783, 786; Pr. civ. 407 urm, 421, 490, 610, 611, 654—671, 
702 urm.; Civ. Fr. 2101; L. Belg. 19). | 

| Tezi. fr. Art. 2101. — Les -erâances privilegites sur la genâralit€ des 
meubles sont celles ci-aprăs exprimâes, et s'exereent dans Vordre suivant: 
„10 Les frais de justice; 

2% Les frais funraires; 
30 Les frais queleconques de la derniâre maladie, concurremment entre ceux 

-“ă qui ils sont dus; 
49 Les salaives des gens de service, pour annte €chue et ce qui est dă sur 

Vann6e courante; 
5 Les fournitures de subsistances faites au dâbiteur et ă sa famille; sa- 

voir, pendant les six derniers mois, par les. marehands en dâtail, tels que bou- 
langers, bouehers et autres, et pendant la derniâre ann6e, par les maîtres de pen- 
sion et marehands en gros. | 

Tezt fr. 2101. (Modificat prin legile din 30 Noemwrie 1892 şi din 9 
Aprilie 1898).— Les ertances privilegides sur la, gentralit des meubles sont eelles 
ci-apres exprimâes, et s'exercent dans lordre suivant: 

1% Les frais de justice; 
20. Les frais funraires; 

1) Acest ultim alineat, li - seşte în textul art. francez cores ă 2101, Si . ân 1729 cu 
art. francez 2101 şi art. 19 al Legi punzător Z10î- A se compara art, roz gii Belgiene din 1851 asupra privilegiilor şi ipotecilor, fiind multe diferențe. 
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30 Les frais quelconques de la derniâre maladie, quelle quen ait 6t€ la 
terminaison, concurremment entre ceux ă qui ils sont dus; , 

4 Les salaires des gens de service, pour annte 6chue et ce qui est dă sur 
Vannee courante; | ” 

5% Les furnitures de subsistances faites au d&biteur et ă sa famille; savoir, 
pendant les six derniers mois, par les marehands en detail, tels que boulangers, 
bouchers et autres; et pendant la dernidre annâe, par les maîtres de pension”et 
marehands en gros; 

60 La cr6ance de la victime de accident ou de ses ayants droit relative . 
aux fvais medieaux, pharmaceutiques et funraires, ainsi qu'aux indemnitâs allo- 
utes ă la suite de lincapacit€ temporaire de travail, est garantie par le privilăge 
de art. 2101 du Code civil et y sera inscrite sous le no. 6.: 

_ Tezt. Belg. Art. 19. — Les er6ances privilegites sur la genâralit; des 
meubles sont celles ci-apres exprimees, et s'exereent dans Pordre suivant: 

10 Le fuais de justice faits dans l'interât commun de er6anciers; 
2% Les frais funtraires en rapport avec la eondition et la fortune du dâfunt; 
30 Les frais de dernitre maladie pendant un an; 
4 Les salaires des gens de service pour Pannâe 6chue et ce qui est dâ sur 

Vannde courante; le salaire des commis, pour six mois, et celui des ouvriers 
pour un mois; 

5” Les fournitures de subsistances faites au debiteur et ă, sa famille, pen- 
dant les six mois. 

Les 6poques indiqutes aux trois paragraphes prâe6dents sont celles qui 
precedent la mort, le dessaisissement ou la, saisie de mobiller. 

Lorsque la, valeur des immeubles n'a pas 6t6 absorbte par les crtanees 
privilegi6es ou hypothâeaires, la portion du prix, qui reste due est affecte de 
prâfârence au payement des erances Enoneâes au present artiele,. 
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Abitaţiune 9. 
Antreprenori de pompe fu- 
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Apreciere suverană 16. 
Artişti 29, 
Autopsie 7. 
Bibliotecari 28, 
Boală 14—25, 44, 
Boală cronică 21. 
Calfe de prăvălie 30, 31. 
Casieri 39, 
Cheltuieli de înmormân- 

tare 3—13, 44, 
Cheltuieli de judecată 2, 
Chirurgi 15. 
Cimitir 5, 
Comercianţi 40, 
Condiţie socială 3, 4, 18. 
Contabili 30, 
Copii 25, 
Cremaţiune 6. 
Dentişti 17, 
Familie 25, 33, 31—39, 
Farmacist 15, 
Grămătici 28. 
Guvernante 28, 
Haine de doliu 9. 
Igienă generală 17. 
Imbalsamare 7, 
Imobile 44. 
Institutori 28, 
Interpretare strictă 45, 

Ipotecă 44. 
Lucruri mobile 1 urm. 
Medici 15. 
Moarte 22, 23. 
Moaşe 15, 
Monument $. 
Muncitori 31. 
Muzicanţi .29, 
Onorarii 16. 
Ordine de preferință 1, 11, 

20, 4, . 
Parastas 8, 
Pensionate 42. 
Praznic 8, 
Preferinţă 1, 11, 20, M. 
Prieteni 39. 
Privilegiu 1 urm. 
Raţiune 3, 
Salar 26—34, 44, 
Școli 42. 

„Scriitori 28, 30, 
Serviciu religios 4. 
Servitori 26—29, 31, 44. 
Subrogaţie 19. 
Subsistenţă 33—44, 
Surori de caritate 15, 
Termen 32, 43. 
Terţi 19. 
Tipografie 29, 
Transport 4. 
Ziare 29. 

Doctrină. 

1, Creanţele prevăzute în art. 1729 c. 
civ. rom, vor trebui plătite în ordinea de 
preferință indicată de acest articol. (A- 

- lexandresco, X, p. 578). 
2. Privilegiul cheltuielilor de judecată 

prevăzut de art. 1729-10 e. civ. rom, a fosti 
deja prevăzut în art. 1727 ce. civ. rom, 
aşa încât sa făcut o repetiţiune inutilă. 
(Alexandresco, X, p. 378). 

3. Potrivit dispoziţiunilor art. 1729-20 
cod civ. rom, cheltuielile de înmormântare, 
în raport cu condiţia socială şi averea de- 
functului sunt privilegiate, deoarece dacă 
acela care împrumută bani pentru a se 
înmormânta pe altul, nu ar avea o garan- 
ție de piată, nu sar mai găsi nimeni să 
aducă asemenea servicii şi morţii nu s'ar 
îngropa cu înlesnire, ceea ce e contrar 
bunei cuviințe şi sănătăţii publice. (A- 
lexandresco, X, p. 578). 

4, Prin cheltuieli de înmormântare se 
înțelege tot ce s'a cheltuit cu această oca- 
zie, în raport cu condiţia socială şi averea 
defunctului. Astfel sunt privilegiate chel. 
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tuielile făcute cu paza, ridicarea şi tran- 
sportarea cadavrului, cu serviciul religios 
şi rugăciunile obişnuite. (Demante et Col- 
met de Santerre, LX, No. 16 bis, II; Baudry 
ei Loynes, | No. 319; Guillduard, IL, No. 
204; Planiol, Il, No. 2556; Alexandresco, 
X, p. 579; Comp. Contra: Laurent, XXIX, 
No. 357). , 
5,-De asemenea, cheltuielile făcute pen- 

tru concesiunea terenului din cimitir şi! 
ridicarea unui monument. (Pont, I, No. 33; 
Alexandresco, X, p. 579; Contra: Laurent, 
XXIX, No. 358; Baudry et Loynes, ÎI, No. 
519; Guillouard, IL, No. 205; Planiol, IÎ, No. 
2556). 

6. De asemenea, cheltuielile cu crema- 
iunea cadavrului. (Alexandresco, X, p. 
330). - 

y Nu sunt privilegiate cheltuielie fă- 
cute cu autopsia cadavrului, pentru a alla 
cauza morţii, nici acele făcute cu îmbăl- 
sămarea cadavrului. (Alexandresco, X, p. 
581). 

8. De asemenea, nici cheltuielile făcute 
cu parastasuri şi praznice. (Baudry et 
Loynes, I, No. 519; Guillouard, I, No. 204; 
Alexandresco, X, p. 580, nota 2). 

9. Nu sunt privilegiate cheltuielile pen- 
tru abitaţiune şi hainele de doliu datorite 
femeii din succesiunea bărbatului, de- 
oarece nu fac parte din cheltuielile de în- 

- mormântare. (Froplong, Î, No. 136; Masse 
ei Verg6 sur Zachariae, V, $ 790, text şi 
nota 5, p. 132; Laurent, XXIX, No. 558: 
Huc, XIII, No. 30; Martou, II, No. 557; 
Baudry et Loynes, ÎI, No. 321; Guillouard, 
I, No. 206; Planiol, îl, No. 2256; Alexan-" 
dersco, X, p. 380; Contra: Duranton, XIX, 
No. 48; Persil, Regime hipothâcaire, I, p. 
66 urm.; Pont, ], No. 73; Nacu, III, 592). 

10. Privilegiul pentru cheltuielile de în- 
mormântare aparţine nu numai acelora care 
au făcut actele privitoare la înmormân- 
tare, cum sunt antreprenorii de pompe 
funebre, etc. ci şi acelora care au coman- 
dat şi plătit acele cheltuieli cu intenţia de 
a le cere dela moştenitori. (Alexandresco, 
X, p. 381). 

1], Creditorii cari au acest privilegiu, 
vin toți în concurs fără nicio preferinţă 
între ei. (Alexandresco, X, p. 581). 

12. După o părere, numai cheltuielile 
făcute pentru înmormântarea debitorului 
sunt privilegiate faţă de ceilalţi creditori 
ai defunctului iar nu şi cheltuielile ce le-ar 
face o persoană pentru înmormântarea 
cuiva, faţă de creditorii persoanei care 
face aceste cheltuieli. (Persil, Regime hy- 
pothâcaire, Î, p. 66; Mass€ et Vergâ sur 
Zachariae, V, $ 790; p. 132; Martou, ÎL, No. 
558; Laurent, XXIX, No. 529; Baudry et 
Lone, IL, No. 322; Alexandresco, X, p. 
582). 

13. După altă părere, deoarece art. 2101 
e. civ. fr. (1729 ce. civ. rom.), nu cuprinde 
nicio limitare, privilegiul se întinde şi la 
cheltuielile făcute de o persoană pentru 
înmormântarea altuia. (Demante et Col- 
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mei de Santerre, LX, No. 16 bis, [IL; Gu- 
ilouard, I, No. 202; Nacu, III, p. 591, 592). 

14. Potrivit dispoziţiunilor art. 1729.53? 
c. civ. rom., între creanțele privilegiațe 
asupra tuturor mobilelor intră în al trei- 
lea loc, cheltuielile boalei celei din urmă 
făcute în curs de un an. (Aexandresco, X, 
p. 388). 

15. Privilegiul prevăzut de art, 2101-53 
c. civ. fr. (1729-53 c. civ. rpm), aparţine 
medicilor, chirurgilor, moaşelor, farmaci- 
ştilor, surorilor de caritate, etc., care au 
căutat şi îngrijit cu cele trebuitoare pe 
un bolnav la ultima sa boală. (Pont, |], 
No. 78; Martou, II, No. 564; Laureni, XXIX, 
No. 362; Huc, XIII, No. 31; Baudry et Loy- 
nes,_ Î, No. 524; Planiol, II, No, 2560). 

16. Iribunalele vor aprecia dacă ono- 
variile cerute de medici nu sunt exagerate. 
(Planiol, ÎI, p. 804, nota 1; Alexandresco, 
X, p. 589, nota 1; Contra: Guillouard, |, 
No. 217). 

17. Nu sunt privilegiate cheltuielile care 
au de scop igiena generală a sănătăţii, mai 
cu seamă când nu există o boală propriu 
zisă. Astfel, nu sunt privilegiate chel- 
tuielile făcute cu punerea unor dinţi falsi. 
(Alexandresco, X, p. 389). 

18. Sunt privilegiate cheltuielile făcute 
cu ultima boală, oricât de mari ar fi ele, 
deoarece legea nu prevede că trebue să 
se ia pentru aceasta condiţia socială şi 
averea bolnavului. (Martou, II, No. 5%; 
Guillouard, No. 217; ile xandreseo, X, 
p. 590; Nacu, Il], p. 594; Contra: Duranton, 
XIX, No. 54). 

19. Privilegiul prevăzut de acest arti- 
col se întinde şi asupra cheltuielilor fă- 
cute de un terț cu căutarea unui bolnav 
îusă el nu e subrogat de drept în locul 
creditorilor privilegiați pe care i-a plătit. 
(Martou, II, No. 369; Baudry et Loynes, 
I, No. 529; Alexandresco, X, p. 390; Contra: 
Duvanton, XIX, No. 51; Troplong, Î, No. 

20. Creditorii cari au acest privilegiu 
vin toți în concurs, fără nicio preferință 
între dânşii. (Alexandresco, X, p, 390). 
21. Dacă debitorul a avut o boală ero- 

nică, care după mai mulţi ani i-a adus 
moartea, vor fi privilegiate numai cheltu- 
ielile făcuţe în ultimul an iar dacă în 
ultimul an ela avut mai multe boli, toate 
cheltuielile făcute cu toate aceste boli 
sunt privilegiate. (Alexandresco, X, p. 590). 

22. Prin boala cea de pe urmă nu în- 
seamnă numai boala de care a murit de- 
bitorul, ci şi acea care a precedat falimen- 
tul sau insovabilitatea lui, deaoarece me- 
dicul care a vindecat pe bolnav nu poate 
fi tratat mai rău decât acela sub a cărui 
îngrijire bolnavul a murit. (Alexandesco, 
X, p. 591, 599). 

23. În cazul când falitul a murit în tim- 
pul falimentului -de boala de care a fost 
atins înainte de declararea sa în faliment, 
cheltuielile făcute cu boala vor fi privi- 
legiate. (Troplong, I, No. 157; Alexan- 
'dresco. X, p. 592).
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24. Privilegiul nu există dacă boala s'a 
ivit după declararea în siare de fali- 
ment, însă în acest caz, sindicul va putea 
plăti cheltuielile făcute cu boala sub ti- 
tiul de ajutor acordat faliiului, conform 
codului de comerţ. (Pardessus, Trait€ de 
droit commercial, III, No. 1194; Martou, 
II, No. 568; Alexandresco, X, p. 392). 

25. Privilegiul există numai pentru ul- 
tima boală a debitorului, iar nu şi pentru 
aceea a persoanelor cari sunt în sarcina 
lui, cum sunt copiii săi. (Martou, II, No. 
565; Muc, XIII, No. 55; Baudry et Loynes, 
1, No. 328 bis; Alexandresco, X, p. 3%; 
Nacu, III, p. 593; Contra: Demanie et Col- 
met de Santerre, IX, No. 17 bis, II; Gu- 
illouard, ], No. 216; Planiol, II, No. 2559). 

26. Potrivit dispozițiunilor ari. 1729-40, 
din codul civil român, sunt privilegiate 

" asupra generalităţii mobilelor, salariul oa- 
menilor de serviciu, al calfelor de pră- 
vălie şi al lucrătorilor cu ziua. (Alexan- 
dresco, X, p. 595). 

27. Prin oameni de serviciu se înţeleg 
servitorii popriu zişi conform legii ser- 
vitorilor, între cari infră şi argații, fecio- 
rii boiereşti, pristavi, chelari, isprăvni- 
cei de moşii, păzitori de recolte, ciobani, 
ete. (Alexandresco. X, p. 393). 

28. Nu sunt privilegiate salariile scriito- 
rilor, grămătieilor, bibliotecarilor, institu- 
torilor, guvernorilor, etc., deoarece nu sunt 
servitori. (Baudry et Loynes, IL, No. 535; 
Guillouard, I, No. 226; Alexandresco,.X, 
p. 394%; Contra: Iroplong, IL, No. 142; De- 
mante ei Colmet de Santerre, IX, No. 
18 bis, ]). . 

29. De asemenea, nu sunt privilegiate 
salariile artiştilor dramatici, muzicanţilor, 
corectorilor de tipografie, reporterilor zia- 
relor, ete. (Alexandresco, X, p. 594). 

30. Prin calfe de prăvălie se înţeleg 
persoanele care lucrează în prăvălii sau 
vând marfa, contabilii, scritorii, casierii, 
ete. (Alexandresco, X, p. 594). 

31. Numai salariul servitorilor, calfelor 
de prăvălie şi muncitorilor cu ziua sunt 
privilegiați, iar nu orice altă creanță ce 
aceştia ar avea contra stăpânului lor. (A- 
lexandresco, X, p. 395). 
32. Termenele din art, 1729-4 c. civ. 

rom.. au fost calculate după modul obişnuit 
de plată al acestor creditori. (Alexan- 
dresco, X, p, 395). 

33. Potrivit dispoziţiunilor art. 1729-50 
c. civ. rom., este privilegiat asupra gene- 
ralităţii mobilelor, pretul obiectelor de 
subsistență date debitorului şi familiei 
sale în curs de şase luni. (Alexandresco, 
X, p. 595). 

34, Prin subsistenţă, după o părere, se 
înțeleg numai lucrurile de ale mâncării. 
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(Troplong, I, No. 146; Mass6, Droit com- 
mercial, IV, No. 2943). * 

35. După altă părere dominantă, prin 
subsistenţă se înțeleg tot ce este necesar 
la traiul omului şi al familiei sale, adică 
atât alimenie cât şi lemne, lumânări, să- 
pun, etc. (Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 19 bis, I; Pont, [, No. %; Baudry 
et Loynes, Î, No. 543; Guillouard, I, No. 
244; Planiol, II, No. 2571; Alexandresco, 
X, p. 396). 

36. Nu intră în expresia subsistenţă: 
rachiul, vinurile fine, produsele farmaceu- 
tice, hainele, chiria locuinţei. (Alexan- 
dresco, X, p. 396, 597). 

37. Prin familia debitorului se înţeleg 
soţia, copiii, servitorii şi toți aceia cari 
trăiesc cu el sub acelaşi acoperământ. (Huc, 
XIII, No. 44; Planiol, II, No. 2572; Alexan- 
dresco, X, p. 597). 

38. După altă "părere, prin familie se 
înțeleg numai acei cărora debitorul le 
datorește alimente. (Laurent, XXIX, No. 
372). 

39. Prin familie nu se înţeleg prietenii 
debitorului, nici copiii săi cari au un domi- 
ciliu şi gospodărie aparte. (Laurent, XXIX, 
No. 372; Alexandresco, X, p. 598). 

40. Acest privilegiu este acordat nu nu- 
mai comercianților ci oricăror persoane 
care au procurat lucruri de subsistenţă de- 
bitorului şi familiei sale. (Alexandresco, 
X, p. 398). 

41. Crediiorii care au acest privilegiu 
vin în concurență în proporţie cu creanţa 
lor, fără nicio preferinţă între dânşii. (A- 
lexandresco, X, p. 398).' 

42, Directorii de şcoli şi pensionate nu 
au privilegiu pentru furniturile de hrană, 
cărți, etc., făcute elevilor lor. (Alexan- 
dresco, X, p. 398). 

43. Termenul de şaşe luni prevăzut de 
art. 1729-53 ce. civ. rom., se calculează dela 
începerea urmăririi contra debitorului, (A- 
lexandresco, X, p. 398; Nacu, III, p. 597). 

44. Potrivit dispozițiunilor aliniatului 
utim al art, 1729 c. civ. rom., când valoarea 
imobilelor nu a fost absorbită de creanţele 
privilegiate şi ipotecare, partea din preţul 
lor ce mai rămâne se va afecta cu prefe- 
rință la plata creanţelor arătate la punce- 
tele 2-5 din acest articol, afară de cele dela 
numărul 1 care după art. 1727 c. civ. rom. 
se întind de drept asupra mobilelor și 
imobilelor debitorului. (Alexandresco, X, 
p. 599), 

45. Privilegiile prevăzute de art. 1729 c... 
civ. rom., sunt singurele ce se pot exercita 
asupra tuturor mobilelor debitorului şi 
nu pot exista altele deoarece privilegiile 
sunt de strictă interpretare şi nu pot fi 
create decât prin lege. (Alexandresco, X, 
p. 399). 

$ 2. Despre privilegii asupra oarecăror mobile. 

Art, 1130.— Creanţele privilegiate asupra oarecăror mobile sunt: 
1. Chiriile și arenzile. Când contractul este autentic, sau are 
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o dată certă, proprietarul are privilegiu pentru toată chiria sau 
arenda pe anul curent, precum şi pe tot timpul ce rămâne a curge 
până la expirarea contractului. | 

Când contractul nu e autentic, sau nu are dată certă, proprie- 
tarul are privilegiu numai pentru chiria sau arenda pe anul curent 
și pe anul viitor. 

In cazul dintâi, dacă prin contractul de arendare sau închi- 
riere nu va îi fost expres prohibită subarendarea sau subînchi- 
rierea, ceilalți creditori ai debitorului pot reînchiria casa sau re- 
arenda moşia pentru timpul ce mai rămâne a curge după contract; 
dar sunt obligați de a plăti proprietarului tot ce-i este datorit. 

Obiectele asupra căror se exercită privilegiul sunt: 
Pentru casă, toate mobilele din ea. 
Pentru moşie, toată recolta anului curent, precum și tot ce 

servește la exploatarea moşiei. 
Acelaș privilegiu are loc pentru reparaţiunile locative și pentru 

tot ce priveşte execuţiunea contractului. 
Proprietarul poate sequestra mobilele care se află în casa sa 

sau pe moşia sa, când ele au fost duse în alt loc, fără consim- 
țimântul său, și proprietarul conservă privilegiul său pe aceste 

“mobile, întru cât timp le-a revendicat; adecă, când sunt în chestiune 
mobilele unei moșii, dacă a făcut cererea sa în termen de patru- 
zeci zile, şi când sunt în chestiune mobilele unei case, în termen 
de cincisprezece zile. 

2. Sumele datorite pentru seminţe -sau pentru cheltuiala re- 
coltei anului curent, asupra preţului acestei recolte, și sumele 
datorite pentru instrumente de exploataţiune, pe preţul acestor 
instrumente; în ambe aceste cazuri, cu preferință chiar înaintea 
proprietarului moșiei pentru privilegiul arendei. 

3. Creanța pe amanetul ce este în posesiunea creditorului. 
4. Cheltuielile făcute pentru conservarea lucrului. 
5. Preţul pentru lucruri mobile neplătite, dacă -se află încă 

în posesiunea debitorului, chiar şi în cazul când a cumpărat cu 
termen de plată. 

Dacă vânzarea s'a făcut fără termen de plată, vânzătorul 
poate chiar să revendice obiectele vândute, pe cât timp se află 
în posesiunea cumpărătorului, şi poate să împiedece revinderea 
acelor lucruri, dacă însă s'a făcut cererea sa în termen de opt 
zile după trădarea lucrurilor, şi dacă lucrurile se află încă tot în 
starea în care se găseau la timpul trădării lor. 

Pierderea acţiunii de revendicare aduce cu sine şi pierderea 
acțiunii rezolutoriet) a contractului vânzării, în privinţa celorlalți 
creditori. | 

  

de văz» dchiunea rezolutorie'! în specie este acţiunea ce se poate face spre a cere desfiinţarea contractului 
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6. Creanţele ce are un hangiu, în această calitate, asupra e- 

fectelor voiajorilor ce se află în ospătăria sa. _ 

7. Creanţa cheltuelilor de transport şi a cheltuelilor accesorii 

asupra lucrului transportat, întru cât timp acela ce l-a transportat 

îl are în posesiunea sa, şi în cele douăzeci şi patru ore ce vor 

urma trădării lucrului la destinatarul său, dacă acesta din urmă 
a conservat posesiunea lucrului. | 

8. Creanţele rezultând din abuzuri şi prevaricațiuni ale func- 

ţionarilor publici, în exerciţiul funcţiunii lor, asupra cauționamen- 

tului lor, precum şi asupra dobândirilor'), ce ar îi produs acel 

cauţionament. (Civ. 472 urm., 480, 484, 972, 974, 991, 997, 1020, 

1021, 1025, 1171, 1176, 1182, 1198 $ 2, 1294, 1365, 1370, 1416 

urm., 1421, 1429 urm., 1446 urm., 1455 urm., 1470 urm., 1574, 

1618, 1621, 1623 urm., 1685, 1686, 1688, 1691, 1725, 1733, 1734, 

1737, 1742, 1751, 1816 urm., 1822, 1903, 1909, 1910; Pr. civ. 

A06, 407 urm., 468 urm., 478, 490, 610—620; C. com. 2, 387, 

388, 405, 413, 433, 437, 480, 589, 675 urm., 683—687, 716, 720, 
122, 183, 786, 815 urm.; L. asupra drept. propriet. (Mon. of. 
324/903), Art.:18, 22; Civ. Fr. 21029); L. Belg. 20). - 

Text. fn. Art. 2102. — Les eveances privilâgites sur certains meubles sont: 
10. Les loyers et feimages des immeubles, sur les fruits de la râcolte de 

Vannte, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison loute ou la ferme et de 
tout ce qui sert ă exploitation de la ferme; savoir, pour tout ce qui est 6chu, 
et pour tout ce qui est ă cehoir, si les baux sont anthentiques, ou si, 6tant sous 
signature prive, ils ont une date certaine; et dans ces deux cas, les autres 
er6anciers ont le droit de relouer la maison ou la ferme pour le restant du bail, 
et de faire leur profit. des baux ou fermages-ă la charge toutefoisade payer au 
propriâtaire tout ce qui lui serait encore di. . 

Et, ă dâfaut de baux authentiques, ou lorsqu'6tant sous signature privâe, ils 
n'ont pas une date certaine, pour une annte ă partir de Vexpiration de lannâe 
courante; , 

Le mâme priviltge a lieu pour les r6parations locatives, et pour tout ce 
qui concerne execution du bail; 

Neanmoins les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la r€- 
colte de lannce, sont payes sur le prix de la recolte, et celles dues pour usten- 
siles, sur le prix de ces ustensiles, par prâfârence au propriâtaire, dans Pun et 
Vautre cas; 

Le propriâtaire peut saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa 
ferme, lorsqu'ils on 6t£ deplacâs sans son consentement, et il conserve sur eux 
son privilăge, pourvu qu'il ait fait la revendiecation; savoir, lorsquil s'agit du 
mobilier qui garnissait une ferme. dans le delai de quarante jours; et dans celui 
de quinzaine, sil s'agit des meubles garnissant une maison; 

20. La, erâance sur le gage dont le er6ancier est saisi; 
30. Les frais faits pour la conservation de la chose; 
40. Le prix d'effets mobiliers non pay6s, s'ils sont encore en la possession 

du dâbiteur, soit qu'il ait achete ă terme ou sans terme; 
Si la vente a 6t€ faite sans terme, le vendeur peut mâme revendiquer ces 

1) Din eroare se zice aci „dobândirilor“i în loc de „dobânzilor“ cum este şi în textul francez, A se 
“vedea Sar 409 şi 410 din procedura civilă, 4 f 

A se face comparaţie între textul art. 1730 român şi art. 2102 francez şi art, 20 al Legii Belei i 
4851, fiind multe diferențe de text, ? sii Belgiene din 
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effets tant qw'ils sont en la possession de Vacheteur, et en empâcher la revente, 
pourvu que la revendication soit faite dans la huitaine de la livraison, et que 
les effets se trouvent dans le mâme âtat dans lequel cette livraison a 6t6 faite; 

Le privildge du vendeur ne s'exeree toutefois qwaprâs celui du propri6taire 
de la maison ou de la ferme, ă moins qu'il ne soit prouv6 que le propritaire 

' avaăt connaissanece que les meubles et autres objets garnissant sa maison ou sa, 
terme n'appartenaient pas au locataire; 

Il n'est rien innove aux lois et usages du commeree sur la revendication; 
50, Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui ont 6t& 

transportâs dâns son auberge; 
6%. Le fraits de voiture et les depenses accessoires, sur la chose voiturte; 
19. Les erâances râsultant d'abus et prâvarications commis par les fonetion- 

naires publies dans l'exereice de leurs fonetions, sur les fonds de leurs cantion- 
nement, et sur les interâts qui en peuvent âtre dus. - 

Tezi. fr. Ari. 2102. — (Adăugat prin legea din 28 Mai, 1913). — 30. Les 
exeances n6es d'un accident au profit des tiers less par cet accident ou de leurs 
ayants droit sur Vindemnit€ dont lassureur de la responsabilite civile se ze- 
connait ou a 6t6 judiciairement reconnu debiteur ă xaison de la convention 
d'assurance, 

Aueun payement fait ă l'assur6 ne sera liberatoire tant que les er6anciers 
privilâgi€s n'auront pas 6t6 dâsinteress6s. 

Teai. belg. Art. 20. — Les ertanees priviltgites sur certains meubles sont: 
10. Les loyers et fermages des immeubles, sur les fruits de la recolte de 

lannce, et sur le prix de tout ce qui garnit la maison loue ou la ferme, et de tout ce qui sert ă, Lexploitation de la ferme, savoir pour deux anntes 6ehues. 
sil s'agit d'une maison; pour trois ann6es 6chues, sil s'agit d'une ferme, en ontre 
pour l'annte eourante ainsi que pour celle qui suivra, et meme, si les baux sont 
authentigues ou si, Gtant sous signature privee, ils on une date certaine, pour tout ce qui est ă, 6choir; dans ce dernier cas, les autres ertanciers ont le droit 
de relouer la inaison ou la ferme, pour le restant du bail, et de faire leur profit 
des baux ou fermages, ă la charge toutefois de payer au propri6taire tout ce qui 
lui serait encore diâ. 

Le mâme priviltge a lieu pour 
concerne execution du bail. 

Le proprietaire pent saisir les meubles qui garnissent sa maison ou sa ferme, lorsqu'ils ont 6t6 deplaces sans son consentement, et il conserve sur eux son pri- vilăge, pourvu qu'il en ait fait la revendication; savoir lorsqw'il S'agit d'un mo- bilier qui garnissait une ferme, dans le dâlai de quarante jours, et dans „celui - de quinzaine, s'il s'agit de meubles garnissant une maison; 
2%. Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la râcolte de Vannce, sur le prix de cette recolte, et celles dues pour ustensiles servant ă Pex- ploitation, sur le prix de ces ustensiles; 
3%. La ercance sur le gage dont le crâancier est saisi; 
4. Les frais faits pour la conservation de la chose; 50. Le prix d'effets mobiliers non payes, s'ils sont encore en la possession du debiteur, soit qu'il ait achet€ ă terme oi sans terme, 
Le privilăge €tabli par les numeros 45 cessera  d'avoir effet si ces objets mobiliers sont devenus immeubles par destination, ou par incorporation, sauf sil s'agit de machines et appareils employes dans les 6tablissements industriels. - Ă 
Dans ce cas et pour ces objets le privilăge sera maintenu pendant deux ans ă partir de la livraison; toutefois, il n'aura d'effet que pour autant que, dans la quinzaine de cette livraison, acte constatant la vente soit transerit, dans un registre special tenu au greffe du tribunal de commeree de l'arrondissement dans lequel le debiteur aura son domicile, et, ă defaut de domicile, au greffe du tri- 

les r&parations loeatives et pour tout ce qui 
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bunal de commeree de Larrondissement dans lequel le debiteur aura sa x6sidenee. 

Le greffier du tribunal sera tenu de donner connaissance de cette transeription ă 

toutes les personnes qui en feront la demande. La livraison sera Gtablie, sauf la 

preuve contraire, par les livres du vendeur. , , 

En cas de saisie immobilitre pratiqude sur les machines ou appareils ou de 

faillite du d&biteur dâelarte avant Vexpiration des deux annâes, le privilăge 

continuera ă subsister jusqwaprăs la distribution des deniers ou la  liquidation 

de la faillite. , 
Si la vente a 6t6 faite [sans terme, le vendeir peut mâme revendiquer les 

objets vendus, -tant qw'ils sont en la possession de lacheteur, et en empâcher la 

revente, pourvu que a revendieation soit faite dans la huitaine de la livraison, 

et qw'ils se trouvent dans le mâme 6tat que lors de la livraison. » , 

La dechâance de action revendicatoire emporte 6galement celle de I'aetion 

en resolution ă, PEgard des autres er6aneiers. , 

Il n'est rien innov6 aux lois et usages de commeree sur la revendieation. 

60, Les fournitures d'un aubergiste, sur les effets du voyageur qui on 6t€ 

transportâs dans son auberge; , 

10, Les frais de voitures et les depenses aecessoires, sur la chose voiturâe, 

pendant que le voiturier en est saisi et pendant les vingt-quatre heures qui 

suivront la remise au propriâtaire ou au destinataize, pourvu qu'ils en aient 

"conserve la possession ; | 

80, Les erances resultant d'abus et prâvarications commis par les fonetion- 
naires publies dans Pexercice de lew's fonctions, sur les fonds de leur caution- 

nement, et sur les intârâts qui en peuvent &tre 6ehus. 
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Unelte, a se vedea cuvin- Uzufruct 3. 
tele: „Exploatare: şi Vânzare silită 89. ȘI 
„Instrumente“, Vindere-cumpărare 5,6, 

Urmărire 37, 39, 44, 44— 29, 36, 59, 11—88, 90— 
50, 59, 102. . 

Doctrină. 

1. Privilegiul locatorului aparţine orică- 
rui locatar de imobile român sau străin fie 
imobilele urbane sau rurale, fie clădite, fie 
peclădite. (Laurent, XXIX, No. 384; 
XIII, No. 48; Baudry et Loynes, IL. No. 356; 
Guiliouard, I, No. 264; Planiol, II, No. 
2469; Alexandresco, X, p. 405, 406). 

2, După altă părere, privilegiul locato- 
rului nu există decâi pentru terenurile clă- 
diie, iar nu şi pentru cele neclădite. (Au- 
bry et Rau, ed. 4-a, III, $ 264, nota 12, p. 
141). 

3. Se foloseşte de acest privilegiu nu nu- 
mai proprietarul, ci şi orice locator pose- 
sor, uzufructuar, locatar principal ete. 
(Masse ei Verg6 sur Zachariae, V, $ 701, p. 
136; Demanie et Colmet de Santerre, IX, 
No. 28 bis, II; Martou, II, No. 588; Laurent, 
XXIX, No. 582; Baudry et Loynes, I, No. 
356; Pont, I, No. 117; Planiol, II, No. 2467; 
Alexandresco, X, p. 405). 

4, Acest privilegiu nu aparţine acelui 
care a concedai abitaţia gratuită a unui 
imobil sau cu titlu de comodat. (Alexan- 
dresco, X, p. 406). | | 

5.. Proprietarul care a vândut imobilul 
închiriat nu mai are privilegiul Jocatoru- 
lui, nici chiar pentru chiriile datorite îna- 
inte de înstrăinare. (Baudry et Loynes, I, 
No. 358; Alexandresco, X, p. 406). 

6. În ceea ce priveşte însă fructele 
recoltei anului curent, ele sunt presupuse 
că aparţin proprietarului moşiei până la 
plata arendei sale, aşa încât privilegiul a- 
supra acestor recolte poate fi exercitat chiar 
de locatorul care a pierdut posesiunea imo- 
bilului. (Demante et Colmet de Santerre, 
TX,_ No. 28 bis, III; Pont, I, No. 133: Baudry 
et Loynes, IL, No, 359; Guillouard, I, No. 
297; Alexandresco, X, p. 406; 407: Contra: 
Laurent, XIX, No. 428 urm.; Huc, XIII, 
No. 63). 

7. Locatorii de mobile nu au niciun 
privilegiu după lege. (Pont, I, No. 116; Lau- 
rent, XXIX, No. 580; Huc. XIII, No. 49; 
Baudry et Loynes I[, No. 337; Guillouard, 
I, No. 263; Alexanddresco, X, p. 407). 

8. Privilegiul prevăzut de art, 2102 e. civ.. 
fr. (1730 ce. civ. rom.) garantează chiriile 
şi arenzile, dobânda lor convenţională, care 
este un accesoriu al chiriei sau arenzii, 
reparaţiile locative şi toate obligaţiile care 
rezultă din clauzele contractului, prin ur- 
mare şi daunele aduse imobilului de aren- - 
daş sau chiriaş. (Demante et Colmet de 
Santezre, IX, No. 28 bis, XII; Pont, I, No. 
124; Laureni, XXIX, No. 406; Baudry et 
Loynes, I, No, 394; Alexandresco, X, p. 
407, 408). 

9. Când contractul de locaţiune este au- 
tentic sau are o dată certă locatorul are 

DESPRE PRIVILEGII - 

Huc, - 

Codul civil 

privilegiul pe tot timpul până la expirarea 
contractului. (Alexandresco, X, p. 409), 

10. In caz de faliment al locatarului, 
privilegiul locatorului nu poate fi pierdut, 
nici micşorat, chiar dacă nu ar fi intentat 
nicio acțiune sau nu Ss'ar fi prezentat la 
verificare cu creanţa chiriei sale. (Alexan- 
dresco, X, p. 409). , 

11. Când contractul de locaţiune este 
verbal sau scris însă fără dată certă, lo- 
catorul are privilegiu numai pentru chiria 
sau arenda pe anul curent, adică pe acela 
în care sa produs insolvabilitatea locata- 
rului, şi pe anul viitor, iar pentru rest 
rămânând un simplu creditor chirografar. 
(Baudry et Wahl, 1, No. 400; Guillouard, |, 
No. 311; Alexandresco, X, p. 409, 410). 

12, Locatorul poate invoca privilegiul 
său şi pentru anii trecuţi a căror chirie sau 
arendă nu a fost plătită, dacă chiriile sau 
arenzile'nu au fost prescrise. (Alexan- 
dresco, X, p. 410). 

13. Tacita relocaţie va fi garantată prin 
privilegiile locatorului, însă contractul ne- 
fiind nici anterior, nici măcar cu dată 
certă, privilegiul se exercită numai pentru 
chiria sau arenda pe anul în curs şi pe 
anul viitor, (Martou, II, No. 395: Alexan- 
dresco, X, p. 410, 411: Nacu, III, p. 604; 
Contra: Troplong, L, No. 157). 

14. Când contractul de locaţiune este 
autentic sau cu dată certă şi locatorul pri- 
meşie anticipat chiria pe anii viitori, de- 
oarece locatarul nu se poate folosi de imo- 
bilul închiriat sau arendat până la expirarea 
contractului, fiind falit sau insolvabil, ere- 
ditorii săi au dreptul să reînchirieze sau 
să rearendeze imobilul şi de a se folosi de 
contract, sub obligația de a plăti locato- 
rului tot ce-i este datorit, dacă subînchiri- 
erea sau subarendarea nu a fost oprită 
prin contract. (Alexandresco, X, p. 41). 

15. Proprietarul care uzează de privile- 
giul ce-i conferă legea în contra sublocata- 
rului sau subarendaşului, nu poate opri pe 
creditorii locatarului principal să subînchi- 
rieze sau să subarendeze, deoarece este pre- 
supus că a renunțat la clauza probibitivă 
din contract de a subînchiria sau subarenda 
(Alexandresco, X, p. 412). 

16. Locatorul îşi exercită privilegiul său 
pentru casă, asupra tuturor mobilelor din 
ea. iar pentru moșie, asupra întregii re- 
colte a anului curent şi tot ce serveşte la 
gxploatarea ei. (Alexandresco, X, p. 412, 
413), 

17, Privilegiul se exercită şi pentru pla- 
ta locațiunii mobilelor ce au fost închiriate 
odată cu casa sau moşia, (Alexandresco, X, 
p. 415). 

18. Prin cuvântul casă se înţelege orice 
clădire de orice fel, casa de locuit, prăvălie, 
grajd, magazie. etc, (Troplong, [, No. 155; 
Alexandresco, X, p. 413), 

19. Prin cuvântul moşie se înţelege orice 
fond rural fie că ar fi pe el sau nu ar fi 
clădiri. (Alexandresco, X, p. 413). 

20. Prin -mobilele casei: se înţeleg toate 
acele care o garnisesc ca: paturi, scaune, 
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mese, oglinzi, tablouri, biblioteci, servicii 

de masă, lucruri depuse în pod, în pivnije 

fie că servese sau nu la consumaţie, haine, 

rufe, etc. (Planiol, II, No. 2468; Alexan- 

dresco, X, p. 415, 414). 
- 9], Toate aceste lucruri, afară de ace- 

lea ce nu poi fi urmărite conform proce- 

durii civile, întră în privilegiul locatoruluii 
(Alexandresco, X, p. 414). 

29. Nu intră în privilegiul locatorului 
banii ee se găsesc în locuinţa locatarului 
sau sublocatarului. (Alexandresco, Xp. 
414). - 

23. De asemenea nici bijuteriile ce se 
găsesc în locuinţa locatarului sau subloca- 
tarului,  (Persi].  Râgime  hypothecaire, 
1, No. 5, p. 95; Demante et Col- 
met de Santerre, IX, No. 28 bis, IV; Mar- 

tou, II, No. 408; Laurent, XXIX, No. 413; 
Huc, XIII, No. 55; Baudry et Loynes, |, 
No. 366; Guillouard, I, No. 279, 280; A- 
lexandresco, X, p. 414; Contra: Pont, I, 

No. 121; Planiol, Ii, No. 2468). 
94, De asemenea nici creanțele sau ti- 

tlurile la purtător. (Persil, Î, No. 5, p. 9%; 
Mourlon, III, No. 1977; Demante et Col- 
mei de Santerre, IX, No. 28 bis, IV; Mar- 
tou, IL. No. 408; Laurent, XXIX, No. 415; 
Huc, XIII. No. 55; Baudry et Loynes, |, 
No. 366; Guillouard, [, No. 279, 280; A- 
lexandresco, X, p. 414). 

25, Intră în privilegiul locatorului măr- 
furile aflate în prăvălie şi cele din fabrică 
(Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 
28 bis, V: Laurent, XXIX, No. 416; Baudry 
et Loynes, L No. 365; Guillouard, LI, No. 
274; Alexandresco, X, p. 445). 

26, Locatorul îşi exercită privilegiul său 
şi asupra mobilelor sublocatarilor, însă nu- 
mai până la concurența preţului subloca- 
țiunei. (Alexandresco, X, p. 415). 

27. Privilegiul loeatorului cuprinde şi 
mobilele aparţinând terţilor şi aflate în 
casa închiriată, dacă se stabileşte că în 
momentul contractului el credea că aceste 
mobile aparţineau locatarului său. (Gu- 
ilouard. I, No. 282; Planiol, II; No. 2399, 
2470: Alexandresco, X, p. 415, 416). 

28, Astfel. mobilele dotale aduse în i- 
mobilul, închiriat de bărbat suni supuse 
privilegiului locatorului, dacă el nu a fost 
înștințat că ele aparțin femeii. (Alexan- 
dresco, X, p. 416). 

29. De asemenea, privilegiul locatorului 
primează privilegiul vânzătorului, dacă lo- 
catorul .nu a ştiut că prețul lucrurilor a- 
duse în casa închiriată nu era plătit. (A- 
lexandresco, X, p. 416), 

30. Terţii ar putea dovedi chiar cu mar- 
tori că au făcut cunoscut locatorului că 
mobilele aduse în casa închiriată nu apar- 
țineau locatarului. (Baudry et Loynes, |], 
No. 380: Alexandresco, X, p. 416). 

31, Nu intră în privilegiul locatorului 
lucrurile unei persoane primite de locatar, 
care i-a dat ospitalitate în calitate de rudă - 
sau prieten. (Duranton, XIX, No. 8; A- 
lexandresco, X, p. 417). 

32. In unele cazuri, locatorul poate să 
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e 

ştie că lucrurile aflate în casa. închiriată 

nu sunt ale locatarilor, mai cu seamă când 

aceştia sunt mici profesionişti. Astfel ar 

fi când locatarul este ceasornicar sau spă- 
lătoreasă. (Duranton, XIX, No. 82; Planiol, 
II, No. 2399, 2470; Alexandresco, X, p.. 417). 

33, La moşii, locatorul are un privilegiu 
asupra tuturor mobilelor 'care servesc la 
exploatarea moşiei, cum suni vitele, instru- 
mentele de cultură ete. (Alexandresco, X, 
p. 418). i 

34, De asemenea asupra întregei recolte 
“a anului curent iar nu şi a anilor prece- 
denţi. (Alexandresco, X, p. 419). 

35. Dacă recolta se pierde prin forță 
majoră şi ea era asigurată, privilegiul lo- 
catorului se întinde asupra despăgubirii da- 
torite arendașului de către compania de 
asigurare. (Baudry et Loynes, Î, No. 386 
urm.; Alexandresco, X, p. 419). 

36. Când arendaşul a vândut recolta, 
locatorul poate să-şi. exercite privilegiul 
sau numai cât timp zecolta cumpărată nu 
a fost ridicată de pe moşie. (Alexandresco, 
X, p. 419). 

37, Art. 2102 e. civ. în. (1750 e, civ. 
+om.) conferă locatorului un drept de ur- 

mărire a mobilelor aflate în casa închiriată 
sau pe moşia arendată asupra cărora are 
privilegiu. (Planiol, I], No. 2478; Alexan- 
dresco, X, p. 420). 

38, Locatorul se poate opune la ridica- 
rea mobilelor locatarului, având asupra !or 
un drept de retenţie. Darea acestor lucruri 
la reparat, nu se consideră ca o ridicare 
a lor. (Alexandresco, X, p. 420). 

39, Dacă locatarul a pus aceste lucruri 
amanet, locatorul le poate revendica dela 
creditorul amanetar. (Baudry et _oynes. ], 
No. 446; Alexandresco, X, p. 420). 

40. Acel care a împrumutat bani pen- 
tru ca locatarul să-şi plătească arenda, nu 
are privilegiul prevăzut de lege în favoarea 
proprietarului, afară dacă se subrogă în 
dreptul acestuia. (Alexandresce, X, p. 445). 

41, In cazul când mobilele care sunt 
privilegiul locatorului au fost ridicate fără 
consimțimântul său, el le poate revendica 
pentru a-şi exercita privilegiul, în termen 
de 40 zile pentru mobilele unei moşii şi 
în termen de 15 zile pentru mobilele unei 
case, sub pedeapsă de a-și pierde privile- 
giul şi de a veni asupra acestor mobile în 
concurență cu ceilalţi creditori ai locata- 
rului. (Huc, XIII, No. 77; Baudry et Loynes, 
I, No. 459; Guillouard, [, No. 554; Alexan- 
dresco, X, p. 420, 421, 423). 

42. Consimţimântul locatorului la ridi- 
carea mobilelor poate fi expres sau tacit 
şi tribunalele vor aprecia în mod suveran, 
după împrejurări, dacă el şi-a dat consim- 
țimântul. (Martou, II, No. 455; Alexan- 
dresco, X, p. 421, nota 1, 425). . 

43, Consimţimântul locatorului este pre- 
supus câte odată, cum ar fi în privinţa re- 
coltelor anilor precedenţi puse în magazi- . 
ile de pe moşia arendată. (Demante et 
Colmet de Santerre. IX, No. 28 bis, XXXI; 
Martou, II, No. 454; Laurent, XXIX, No. 
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445; Baudry et Loynes, IL, No. 449; Gu- 
illouard, I, No. 545; Alexandresco, X, p. 
421, nota 1). . 

44, Revendicarea prevăzută de art. 2102 
€. civ. fr. (1730 c. civ. rom.) nu este acea. 
Ghbişnuită ci este una specială, care are de 
scop readucerea mobilelor în casă sau pe 
moşie pentru ca locatorul să-şi poată exer- 
cita privilegiul asupra pretului rezultat din 
vânzarea lor. (Duranton, XIX, No. 100 bis: 
Alexandreseo, X, p. 421, nota 2). 

45. Când lucrurile au fost ridicate pe 
faţă, termenul de revendicare curge dela 
data ridicării lor. (Laurent, XXIX, No. 444; 
Huc, XIII, No. 75: Baudry et Loynes, Î, No. 
455; Gouillouard, I, No. 350; Planiol, II, No. 
2479: Alexandresco, X, p. 422). 

46, Când lucrurile au fost ridicate pe 
ascuns sau în mod fraudulos, termenul de 
revendicare, va curge dela data când lo- 
catorul a luat cunoştinţă de ridicare. (Du- 
ranton, XIX, No. 100; Laurent, XXIX, No. 
444; Baudry et Loynes ÎI, No. 453; Gu- 
illouard, I, No. 352; Alexandresco, X, p. 
492; Contra: Pont, 1, No. 131; Huc, XIII, 
No. 76). 

47. Locatorul va trebui să facă dovada 
că a introdus acţiunea în revendicare în 
termen. (Alexandresco, X, p. 422). 

48. In cazul când se revendică mobile 
vândute într'un târg sau bâlciu unui cum- 
părător de bună credinţă, locatorul va tre- 
bui să restitue acestui cumpărător prețul 
ce l-a plătit. (Pont, I. No. 131; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, III, $ 261, p. 150; Alexan- 
dresco, X, p. 423, nota 1). 

49, In alte cazuri cumpărătorul mobile- 
lor locatarului nu poate opune la acţiunea 
în revendicare buna sa credință. (Pont, [. 
No, 132;  Martou, [I, No. 455: Laurent, 
XXIX. No. 458; Baudry et Loynes, [, No. 
446; Guillouard, 1, No. 340; Alexandresco. 
X, p. 425, nota 1: Contra: Grenier, Trait6 
des hypothăques, II, No. 311). 

50. Locatarul poate să scoată din casă 
unele lucruri dacă cele rămase ajung pen- 
tru plata creanței Jocatorului. (Martou, II, 
No. 456: Baudry et Loynes. I, No. 451: Gu- 
iilouard, I, No. 544, 345; Alexandresco, X, 
p. 423; Contra: Pont, [, No. 132), 

51, Potrivit dispoziţiilor art, 2102-40 $ 
penultim c. civ. fr. (1730-2 ce. civ, rom.) 
creanțele celor ce au vândut semințe sau 
instrumente pentru exploatarea moşiei șia 
acelora care prin munca lor au contribuit 
la facerea recoltei sunt privilegiate şi trec 
înaintea  privilegiului  locatorului. (De- 
mante et Colmet de Santerre, IX, No. 28 bis, XXXIIT; Martou. II, No. 440; 536: Bau. 
dry et Loynes, [, No. 464; Alexandresco, 
X, p. 457, 438. 445). 

52. Acest privilegiu îşi găseşte aplicaţia 
atât arendaşului cât şi contra proprietaru- 
lui care își cultivă el îusuşi moşia. (Pont, 
I, No. 154; Laurent. XXIX. No. 450; Alexan- 
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oarece fără acestea debitorului nu ar fi 
avut nicio recoltă. (Alexandresco, X, p. 
458, 439). 

54, Acest privilegiu nu există pentru 
cei ce au vândui îngrăşăminte pentru pă- 
mânt. (Laurent, XXIX, No. 451; Baudry ei 
Loynes, Î, No. 467; Guillouard, I, No. 560; 
Alexandresco, X, p, 439; Contra: Duranton, 
XIX, No. 99, nota 1; Pont, [, No. 134 
Mass€ et Verge€ sur Zachariae, V, $ 791, 
nota 17. p. 141; Mariou, II, No. 444). 

55. Sunt privilegiate cheltuielile recoltei 
prin care se înţeleg acele făcute pentru pro- 
ducerea ei, cum sunt cheltuielile făcute pen- 
tru arătură, semănătură, grapare, treierare 
etc., precum şi acelea făcute: pentru cule- 
gerea şi strângerea ei. (Alexandresco, X, 
p. 439, 440, text şi nota (1). 

56, Acest privilegiu nu este conferit a- 
celora cari au procurat hrana celor ce au 
lucrat pământul. (Guillouard, I[, No. 36; 
Alexandresco, X, p. 440). 

57, Servitorii casei și ai curții 'vor avea 
acest priviiegiu numa. dacă au luat parte 
la munca câmpului. (Martou, II, No. 4: 
Baudry et Loynes, I, No. 470; Alexandresco, 
X. p. 440, text şi nota 3; Contra: Laurent, 
XXIX, No. 449), 

58, Cheltuielile pentru seminţe şi pentru 
recoltă sunt privilegiate numai pentru anul 
în care au fost făcute, privilegiu stingându- 
se odată cu anul ce a expirat. (Martou, Il, 
No, 445; Alexandresco, X, p. 440). 

59, De asemenea chiar pentru recolta 
anului curent, privilegiul se stinge prin 
vinderea şi scoaterea recoltei de pe moşie, 
fără fraudă, deoarece cei ce au făcut chel- 
tuielile de seminţe şi recoltă nu au dreptul 
de urmărire în mâinile terţilor. (Baudry 
et Loynes, Î, No. 471, 472; Alexandresco, . 
X, p. 440). 

60. Acest privilegiu nu se poate exer- 
cita decât asupra recoltelor deslipite de 
fond. (Pont, 1, No. 156; Baudry et Loy- 
nes, Î, No. 465; Guillouard, IL, No. 55; 
Alexandresco, X. p. 441). 

61. Sunt privilegiate sumele datorite de 
arendaş sau proprietar pentru uneltele ce 
au servit la exploatarea fondului. însă 
numai asupra pretului acestor unelte. 
(Troplong, Î. No. 166: Pont, [, No. 1%: 
Baudry et Lovnes, [. No. 472; Guillouard, 
I, No. 358; Alexandresco, X, p. 441). 

62, Sunt considerate ca unelte pentru 
exploatarea fondului agricol, plugurile, 
coasele. sapele, mașinile de semănat, ma- 
șinile de treierat, etc. (Alexandresco, X, p. 
441). 

63, Sumele dobândite pentru instru- 
mentele necesare : unei exploatări indu- 
striale nu sunt privilegiate. (Laurent, 
XXIX, No. 455; Huc, XIII, No. 81; Bau- 
dry et Loynes, I. No. 472; Guillouard, l, 
No. 368; Alexandresco, X, p. 442; Contra: 
„Pont, IL, No. 155; Martou. ÎI. No. 447). 

64. Au privilegiu nu numai acei cari 
au vândut uneltele de exploatare, ci şi 
acei cari le-au reparat. (Demante et Col- 
met de Santerre. IX, No. 28 bis, XXXII, 
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Pont, [, No. 135; Baudry et Loynes, Î, No. 
472; Gauillouard, I, No. 369; Alexandresco, 
X, p. 40). 

65. Nu au privilegiu acei cari au îm- 
prumutat arendaşului sau proprietarului, 
bani pentru a cumpăra seminţe sau unelte 
de exploatare, afară dacă se subrogă în 
drepturile creditorilor privilegiați, deoare- 
ce privilegiile sunt de drept strict. (Ale- 
xandresco, X, p. 442, 445). 

66. Potrivii dispoziţiilor ast. 1730-30 c. 
civ. rom. creditorul amanetar are, sub a- 
numite condiţii, un privilegiu asupra lu- 
crului amanetat, după cum se prevede la 
mun ieria amanetului. (Alexandresco, X, p. 
401). - 

67, Potrivit dispoziţiilor art. 2102-30, c. 
civ. fr. (1730-40 ce. e. rom.) sunt privilegiate 
cheltuielile făcute pentru conservarea u- 
nui lucru în patrimoniul debitorului şi deci 
creditorul acesta trebue să fie preferat 
celorlalți creditori asupra preţului aces- 
iui lucru, deoarece fără el, lucrul ar fi 
pierit. (Alexandresco, X, p. 444). 

68. Sunt privilegiate cheltuielile făcute 
pentru conservarea lucrurilor mobile neîn- 
sufleţite sau  însufleţite. Astfel un vete- 
rinar are privilegiu pentru îngrijirile și 
medicamentele date unui animal, asupra 
preţului acestui animal. (Demante et 
Colmet de Santerre. LX, No. 30 bis, I; 
Pont, [, No. 139; Baudry et„Loynes, [, 
No. 475; Alexandresco, X, p. 444, text şi 
nota 3), 

69. Acest privilegiu există atât pentru 
conservarea lucrurilor corporale cât şi a 
lucrurilor necorporale. Astfel, are privile- 
giu acel care a făcut cheltuielile pentru con- 
servarea şi încasarea unei creanţe. (Iro- 
plong, I, No. 175; Pont, I, No. 139; Mar- 
tou, II, No. 475; Baudry et Loynes, [, No. 
475; Guillouard, I, No. 574: Alexandresco, 
X. p. 445, text şi nota 1; Contra: Laurent, 
XXIX, No. 458 urm). 

70. Sunt considerate ca cheltuieli de 
conservare acele fără care lucrul ar fi 
pierit în totul sau în parte sau ar fi de- 
venit impropriu la uzul său. (Pont, [, No. 
140; Baudry et Loynes, Î, No. 476; Alexan- 
dresco, X, p. 444, 445). 

7]. De asemenea, cheltuielile făcute pen- 
tru repararea lucrului. (Baudry et Loynes, 
I. No. 476; Alexandresco, X, p. 445). 

72, Privilegiul se întinde numai la chel- 
tuielile necesare făcute pentru conservarea 
lucrului iar nu şi la cele utile numai sau 
voluptuoare. (Alexandresco, X, p. 445). 

13, Cheltuielile făcute pentru conser- 
varea unui imobil nu sunt privilegiate, ci 
numai cele făcute pentru conservarea ori- 
cărui lucru mobil în genere. (Pont, 1, No. 
159; Baudry et Loynes, [, No. 475: Gu- 
iljouard, I, No. 576; Alexandresco, X, p. 
445). 

74, Astfel privilegiul asupra unui lu-. 
cru mobil dispare dacă el a devenit imo- 
bil prin destinaţie. (Pont, I, No. 139; A- 
lexandresco, X. p. 445). 

75, 'Tribunalele vor aprecia în mod su- 
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veran. dacă cheltuielile făcute au conservat 

lucrul. (Alexandreseo, X, p. 45). 

76. Nu sunt considerate ca cheltuieli de 

conservare, acele făcute pentru asigurarea 

lucrului. (Baudry et Loynes, Î, No. 477; 

Alexandresco, X, p. 446). , _, 

77, Privilegiul se pierde prin înstrăina- 

rea lucrului. (Troplong, I, No. 177; Mar- 

tou, II, No. 456; Baudry et Loynes, IL, No. 

480; Alexandresco, X, p. 447). 

78, Dacă prețul cumpărării nu a fost 

plătit vânzătorului sau nu a fost distri- 

buit încă între creditori, acel care a făcut 

cheltuielile de conservație, va putea fi co- 

locat cu preferință faţă de ceilalţi credi- 

tori. (Baudry et Loynes, [, No. 480; A- 
lexandresco, X, p. 447; Contra: Martou, 
II, No. 456). 

79, In ast. 2102-40 ce. civ, În. (1730-50 c. 
civ. rom.) se prevăd pentru vânzătorul u- 
nui lucru mobil două garanții, şi anume; 
1) un privilegiu asupra lucrului vândut și 
neplătit, în toate cazurile, fie că vânzarea 
este cu termen, fie că este fără termen de 
plată; 2) un drept de revendicare, sub a- 
numite condiţii, însă numai atunci când 
vânzarea este fără termen de plată. (A- 
lexandresco, X, p. 450). 

80. Privilegiul vânzătorului de lucruri. 
mobile se aplică oricare ar fi natura lor 
corporală sau necorporală. (Troplong. |, 
No. 187; Demante et Colmet de Santerre, 
TX, No. 31 bis, II; Pont, I, No. 147; Huc, 
XIII, No. 90; Baudry et Loynes, 1, No. 489; 
Guillouard. 1, No. 386; . Planiol, II, No. 
2610; Alexandresco, X, p. 451; Nacu, III, 
p. 623; Contra: Laurent, XXILĂ, No. 474. 

81. Astfel, acest privilegiu există în 
caz de cesiune a unei creanţe, (Huc, XIII, 
No. 90; Alexandresco, X, p. 451, nota 1). 

82, De asemenea, în caz de vânzarea 
unui fond de comerț. (Alexandresco, X, p. 
451 nota 1; Contra: Persil, R&gime hypo- 
thecaire, Î, p. 149), 

83, Pentru existența acestui privilegiu 
trebueşte ca lucrul vândut să se afle încă 
în posesiunea juridică iar nu fizică a cum- 
părătorului. (Huc, XIII, No. 91; Alexan- 
dresco, X, p. 452, text şi nota 3). 

84, Astfel, cumpărătorul are încă po- 
sesiunea juridică a lucrului şi privilegiul 

_subsistă, dacă l-a împrumutat, depozitat, 
amanetat, etc. (Pont, Î. No. 152; Martou, 
II, No. 478; Laurent, XXIX, No. 483; Huc, 
XIII, No. 91; Alexandresco, X, p. 452, 
nota 3, 454; Contra: Troplong, IL, No. 151). 

85, Dacă însă creditorul amaneiar a 
fost de bună credință, el va îi preferat 
vânzătorului. (Alexandresco, X, p. 454). 

86. Vânzătorul îşi va păstra privilegiul 
contra posesorului căruia cumpărătorul 
i-a înstrăinat lucrul, dacă el l-a dobândit 
cu rea credinţă, adică ştiind că prețul nu 
era încă plătit şi chiar contra posesorului 
de bună credinţă dacă cumpărătorul a 
pierdut lucrul sau i-a fost furat. (Alexan- 
dresco, X, p. 452, 455). 

87. Vânzătorul şi păstrează privilegiul 
dacă cumpărătorul vânzând lucrul nu l-a 
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redat încă. (Troplong, I, No. 184 bis; 
Demante et COLE de Santerre, IX, No: 
32 bis, II; Pont, ÎI, No. 151; Martou, II], 
No. 474; Baudry et Loynes, |, No. 49%; Guillouard, I, No. 590; Alexandresco, X, 
p. 453; Contra: Laurent, XXIX, No. 479; 
Planioi, îl, No. 2619), _ 

88. Când lucrul a fost revândut de bu- 
nă voie şi predat de cumpărător 1ar pre- 
tul lui este încă datorit, privilegiul vân- 
zătorului se va exercita asupra acestui 
preţ neplătit. (Troplong, I, No. 119; De- mante et Colmet de Santerre, IX, No. 52 
bis, III; Pont, 1, No. 149; Laurent, XXIX, 
No. 480; Huc, XIII, No. %; Baudry et 
Loynes, ], No. 497; Guillouard, I, No. 591; 
Alexandresco, X, p. 453: Contra: Persil, 
I, p. 140: Martou, II, No. 475). 

89. Când lucrul a fost vândut nu be- 
nevol ci în mod silit după cererea unui 
creditor, privilegiul vânzătorului subsistă. 
(Huc, XIII. No. 9; Baudry et Loynes, I, 
No. 497; Alexandresco, X, p. 454). 

90, In cazul când 
ne lucrul întrun imobil ce-l are luat cu 
chirie, locatorul va fi preferit faţă de 
vânzător, dacă nu a avut cunoştinţă prin 
orice mod că prețul lucrului nu era încă plătit. (Alexandresco, X, p. 454, 455). 

91, În cazul când lucrul vândut a fost transformat de cumpărător, privilegiul 
vânzătorului va subsista de câte ori lucrul 
vândut nu a fost alierat în natura sa esen- 
țială şi de câte ori el se poate recunoaște cu toate că a fost transformat, (Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 32 bis, V; Martou, II, No. 479; Pont, 1, No, 153; Lau- rent, XXIX, No. 485: Baudry et Loynes, I No. 501; Guilloaard, 1, No. 404, 405; A lexandresco, X, p. 455; Contra: Duranton, XIX, No. 124; Grenier, Traite des _hypo- theques, II, No. 316: Troplong, I. No. 109; Huc, XIII, No. 9: Planiol, ÎI, No. 2614). 92, Când lucrul mobil a fost imobili- zat de către cumpărător prin incorporaţie, cum ar fi de exemplu în cazul când ma- terialul vândut a fost întrebuințat la o construcție, privilegiul vânzătorului se stinge. (Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 52 bis, V; Pont, LI, No. 154; Hue, XIII, No. 9; Baudry et Loynes, [. No. 502; Guillouard, I, No. 407; Planiol, II, No. 2616; Alexandresco, X, p. 455, 456). 93. In caz de imobilizare prin destina- ție, privilegiul vânzătorului subsistă. cel putin faţă de creditorii chirografari. (Pont, I, No. 154; Baudry et Loynes, Î, No. 505; Guillouard, I, No. 405; Planiol. II, No. 2616; Alexandresco, X, p. 456, 457). 

A. În ceea ce priveşte mașinile între- buințate într'o exploatare industrială, ma- nufactură sau agricolă, în caz de faliment al cumpărătorului, art. 783 c. com. român, arată modul de conservare al privilegiului vânzătorului. (Alexandresco, X, p. 457), 95, Privilegiul vânzătorului de lucruri mobile garantează prețul vânzării lucru- lui vândut cu toate accesoriile sale cum sunt cheltuielile contractului şi dobânda 

. 
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prețului. (Troplong, I, No. 219; „Lauren, XXI, No. 475; Baudry et Loynes, |, No. 
490; Alexandresco, X, p. 458), 

96, Daunele însă acordate de Justiţie sau acele prevăzute în o clauză penală nu 
sunt garantate prin acest privilegiu. (Mar. 
tou, II, No, 472; Laurent, XXIX. No, 45, 
Baudry et Loynes, IL, No. 4%; Guillouard, I, No. 402; Alexandresco, X, p. 458) 

97, Privilegiul vânzătorului 
în materie de schimb. 
467; Baudry_ et Loynes, 
illouard, I, No. 587; 
458; Nacu, III, p. 625). 

98. Revendicarea prevăzută de art, 
2102-40 c. civ. în. (1730-50 ce. civ. rom) nu 
este o revendicare propriu zisă, ci o 
revendicare a posesiunii lucrului vândut, 
peniru a redobândi dreptul de retenţie pe 
care vânzătorul l-a pierdut prin pierderea 
lucrului şi pentru a împiedeca revendica. 
rea lui de către cumpărător. (Demanie et 
Colmet de Santerre, IX. No, 35 bis, ], 
II. III; Martou, II. No. 489: Laurent, XXIX, 
No. 494 urm.; Pont, IL. No. 155; Baudry 
et Loynes, ÎI, No. 529, 550; Guiilouard, j, 
No. 411, 412;  Alexandresco, X, p. 46; 
Comp. contra: Duranton, XIX. No. 120; 
Troplong. I. No. 151; Huc, “XIII, No. 10; 
Planiol, II, No. 1549). - 

99, Pentru ca să se poată exercita re- 
vendicarea, trebuesc mai multe condițiuni: 
1) vânzarea trebueşte să se fi făcut cu plata 
imediată, fără niciun termen de plată; 
2) lucrul trebueşte să se afle în posesiunea 
juridică, iar nu de fapt, a cumpărătoru- 
lui; 3) lucrul trebue să se afle în starea 
în care se găsea în momentul predării 
iar nu să fi fost transformat: 4) revendi- 
carea trebueşte exercitată în cele opt zile 
care âu urmat predarea lucrului. (Troplong, 
IL, No. 196; Planiol, II, No. 1555; Alexan- 
dreseo, X, p. 461). 

100. Acţiunea în revendicare se va €- 
xercita 

nu are loe 
(Martou, II, No. 

IL No. 487; Gu. 
Alexandresco, X, p. 

pe cale de sechestru sau vânzăto- 
rul va cere ca lucrul revendicat să fie 
sustras dela urmărirea celorlalţi creditori, 
dacă există o urmărire. (Baudrv et Loy- mes, Î, No. 533; Alexandresco, X, p. 462). 

101. Pierderea. acţiunii în revendicare 
pentru vânzător, aduce pierderea acțiunii 
rezolutorie a contractului la vânzare în 
privinţa celorlalţi creditori, deoarece în privința acestora ambele acțiuni au ace- laşi efect. de a sustrase dela urmărirea 
lo lucrul vândut. (Alexandresco, X, p. 462). - 

102, Această decădere din acţiunea Te- 
zolutorie nu poate fi invocată de însuși 
cumpărătorul, ci numai de către creditorii 
săi. (Martou, II, No. 496; Alexandresco, 
X, p. 460). 

103. Potrivit dispoziţiilor art. 2102-5% 
c. civ. în. (1730-60 ce. civ. rom) hangiul „sau ospătătorul are privilegiu asupra lucru- rilor aduse de călători în han sau ospă- tărie. (Alexandresco, X, p. 424, 425). 

104. Prin hangiu, ospătător sau hotelier, 
se înțelege acela care ține un han sau un 
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hotel şi are profesiunea de a primi și găs- 
dui pe călători, adică a le da hrană, adă- 
post, lumină, încălzitul etc. (Alexandresco, 
Ă, p. 425). 

105, Prin hangiu nu se înţeleg cârciu- 
marii, cafegiii, restauratorii, birtaşii, nici 
acei cari țin case de tolereanţă sau case 
de joc de cărţi. (Troplong, Î, No. 202; 
Pont, I, No. 165; Martou. II, No. 499; Lau- 

rent, XXIX, No. 506; Baudry ei Loynes, 
1, No. 541 urm.; Guillouard, IL, No. 424; 
Alexandresco, X, p. 425). 
106. De privilegiul hangiilor se bucură 

şi acei care închiriază odăi sau aparta- 
mente mobilate. (Duranton, XIX, No. 129; 
Laurent, XXIX, No. 506; Huc, XIII, No. 
105; Baudry et Loynes, Î, No. 545; Contra; 
Guillouard, 1, No. 426; Alexandresco, X, 
p. 425), 

107. Prin efecte se înţeleg toate lucru- 
rile aduse de călător în han sau ospătă- 
vie, afară de acele care nu pot fi urmă- 
rite, cum ar fi de exemplu hainele nece- 
sare la îmbrăcămintea călătorului. (A- 
Jlexandresco, X, p. 426 text şi nota 2; Nacu, 
III, p. 629). 

108. Astfel se înţeleg prin cuvântul e- 
fecte: bagajele călătorilor, bijuteriile, caii, 
trăşurile şi chiar banii. (Duranton, XIX, 
No. 150; Troplong, I, No. 203; Martou, Il, 
No. 503; Baudrv et Loynes, |, No. 54; 
Guillouard, I, No. 428; Alexandresco, X, 
p. 426). - 

109, Privilejul hangtului se exercită şi 
asupra lucrurilor străine aduse în han de 
către călător, dacă hangiul nu cunoştea 
că aceste lucruri aparţineau altuia sau 
dacă acele lucruri nu erau pierdute sau 
furate. (Troplong, I, No. 204; Pont, |, 
No. 165; Martou, II, No. 505, 504; Lau- 
rent, XXIX, No. 508; Baudry et Loynes, L, 
No. 347: Guillouard, 1, No. 428; Alexan- 
dresco, X, p. 426; Naiu, III, p. 629). 

110, In cazul când călătorul n'a ridi- 
cat. chiar clandestin, lucrurile din han, 
privilegiul hangiului încetează.  (Alexan- 
dresco, X, p. 427). 

111, Dacă după aceasta călătorul vine 
la același han în urma altei călătorii, rea- 
ducând lucrurile sale, nu renaşte privile- 
giul pentru vechea creanţă. (Troplong, I, 
No. 206; Pont, [, No. 166; Martou, II, No. 
505; Laurent, XXIX, No. 509; Baudry et 
Loynes, I, No. 548; Alexandresco, X, p. 
PD). 

112, În cazul când călătorul nu plă- 
teşte datoria şi pleacă din hotel, lăsând a- 
colo lucrurile sale şi mai târziu revine a- 
ducând alte lucruri, privilegiul vechei cre- 
anțe nu poate fi exercitai asupra acestor 
din urmă lucruri aduse în hotel. (Alexan- 
dresco, X, p. 427, nota 1; Nacu, III, p. 629). 

113, Hangiul are drept de retenţie asu- 
pra lucrurilor călătorilor până la plata 
datoriei. (Pont, I, No. 167; Martou, II, No. 
508; Huc, XIII, No. 105: Baudry et Loy- 
nes, I, No. 549; -Planiol, II, No. 2524: Con- 
tra: Troplong, I, No. 258; Laurent, XXIX, 
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No, 5141; Comp.: Alexandresco, X, p. 427, 
428). : 

114, Hangiul nu are drept să revendice 

lucrurile călătorului dacă ele au fost pier- 

dute sau furate sau când călătorul le-a 

scos în mod clandestin din han. (Laurent, 

XXIX, No. 510; Huc, XIII, No. 105; Gu- 
illouard, Î, No. 431; Alexandresco, Ă, p. 

498, 429; Contra: Pont, I, No. 167; Mar- 

tou, Il, No. 507, 508; Baudry et Loynes, 

I, No. 549). 
115, Textele franceze și belgiene cores- 

punzătoare, conferă un privilegiu hangiu- 
lui şi pentru furniturile de hrană, nu 

numai pentru locuinţa călătorului. Deşi a- 

ceastă, dispoziţie nu există în legea română, 

totuşi ea îşi găseşte aplicaţia şi în dreptul 

român. (Alexandresco, X, p. 429). 
116. Imprumuturile de bani pe care le 

face hangiul călătorului nu sunt supuse 

privilegiului, deoarece ele sunt creanţe or- 

dinare supuse dreptului comun. (Pont, I, 

No. 164; Laurent, XXIX, No. 507; Baudry 

et Loynes, L, No. 54; Guillouard, I, No. 

497; Alexandresco, X. p. 429; Nacu, III, 

p. 628). | , 

117, In cazul când călătorul a murit 

în hanul în care a fost găzduit, privile- 
giul cheltuelilor necesare înmormântării 

sale vor fi preferite faţă de privilegiul han- 
siului. (Duranton, XLX, No. 132; Iroplong, 
|, No, 206; Alexandresco, X, p. 430). 
118. Potrivit dispoziţiilor art. 2102-09 

e. civ. tr. (1730-79 e. civ. rom.) cărăuşul are 
un privilegiu asupra lucrului transportat, 
peniru cheltuielile de transport şi a celor 
accesorii. (Alexandresco, X, p. 434). 

119, Acest privilegiu aparţine numai 
cărăuşului iar nu şi aceluia care a închi- 
riat caii şi trăsurile necesare la irasporiul 
lucrurilor. (Pont. [, No. 168; Laurent, 
XXIX, No. 515; Alexandresco, X, p. 451). 

120. -Cărăuşul îşi exercită privilegiul 
său numai întru cât are lucrul în posesiu- 
nea sa şi în cele 24 ore ce vor urma îră- 
dării lucrului la destinatarul său, dacă 
destinatarul a păstrat procesiunea lucru- 
lui. (Alexandresco, X, p. 452, 453), 

121, Termenul de 24 ore se calculează 
dela oră la oră. (Alexandresco, X, p. 435). 

122, Privilegiul  cărăușului încetează 
dacă în cele 24 ore dela predare, destina- 

„tarul a înstrăinat şi a predat lucrul unui 
terţ. (Alexandresco, X, p. 453), . 

123. Prin cheltuielili accesorii se înţeleg 
acele făcute cu ocazia lucrului, cum ar îi 
cele de reparare, de vamă etc. (Persil, ], 
p. 161; Demante et Colmet de Santerre, LX, 
No. 57 bis, 1; Pont, IL, No. 168; Martou, II, 
No. 510; Laurent, XXIX, No. 514; Baudry 
et Loynes, I, No. 553; Guillouard, ÎI, No. 
458; Alexandresco, X, p. 435). 

124, Lucrul transporiat nu garantează 
datoriile dela alte transporturi, ci numai 
transportul lui. (Troplong, Î, Na. 207 bis; 
Poni, L No. 168; Martou, ale No. [55 Lau- 

-rent, „ No. 516; Bau et Loynes, Î, 
No. 554; Guillouard, I, No. 458; Alexi: 
dresco, X, p. 454). 

— 311 —



    

Art. 1731—1732 DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

Dacă însă cărăuşul s'a obligat a 128, Garanţia constă din obligaţia pen. 
tal? 5, transport în bloc de mărfuri şi tru anumiţi junoționari sau agenţi publici 
face transporturi succesive, privilegiul este .de a depune, înainte de intrarea lor în 
gatantat de toate mărfurile şi deci şi de funcţiune o sumă de bani la casa de con. 
fiecare transport în parte, (Pont, I, No.  semnații, asupa căreia particularii păgubiţi 
168; Martou, II, No. 514; Laurent, XXIX, să-și poată exereita recursul lor. (Alexan- 
No. 516: Baudry et Loynes, L, No, 554; Gu- TESCO, A, P. : ai 
: P - | | 129, Astfel sunt obligaţi a depune ase- ile sard, I, No. 441; Alexandresco, X, p. meiea” garanţii. erefierii și do răni poa 

: SR , use nu sunt titraţi, mijlocitori oficiali de 
126. E oiriii dispozițiilor pet A schimb, cereale şi mărfuri, etc, (Alexan- 

c. civ. fr. (1730-80 ce. civ. rom. dresco, X, p. 435). 

un privilegiu pentru asigurarea creanţelor 130, Privilegiul prevăzut de acest ar- rezultând din abuzurile Şi prevaricațiunile ticol garantează întâi pe Stat şi apoi pe 
comise de către funcţionarii publici. (A- particulari. (Alexandresco, X, p. 436). 

lexandresco, X, p. 454, 435). 131. La toate aceste privilegii speciale 
127. Prin acest articol sa înființat în care se exercită asupra oricăror mobile se 

favoarea, cetățenilor cari recurg la func- mai adaugă şi acele privilegii prevăzute 
ționari însărcinaţi cu direcţia intereselor de unele legi speciale, de codul de comeri 
private o garanţie contra neglijenţei, ero- şi de alte articole din codul civil la mate. 
rilor sau _relei -lor credinţe. (Alexandresco,  ria succesiunilor. (Alexandresco, X, p. 45 
X, p. 455). 464), 

$ 3. Despre rangul privilegiilor asupra mobilelor, la caz de concurs între ele, 

Art. 1131. — Cheltuelile de judecată vin înaintea tuturor cre- 
| anțelor, în interesul cărora au fost făcute. (Civ. 1727, 1729 $1; 

C. com. 387, 678 urm., 683, 685, 687, 689; [. Belg. 21). 

Tezi. belg. Art. 21. — Les frais de justice priment tontes les ertance 
dans Linterât desquelles ils ont ât€ faits. 

Doctrină. bilelor. (Laurent, XXIX, No. 525; Alexar- 
| dresco, X, p. 467, nota 4). 

1. Cheltuielile de judecată vin înaintea 3. Cheltuielile de judecată făcute cu ur- 
tuturor creanţelor în interesul cărora au. Mărirea. sechestrarea şi vânzarea lucruri- 
fost făcute, prin urmare ele nu sunt pre- 
ferite decât față de creditorii în interesul 
cărora au fost făcute. (Alexandresco, X, p. 
467). 

2, Cheltuielile de judecată primează, în 
principiu, privilegiile generale, prin legile 
speciale şi chiar privilegiile asupra imo- 

lor mobile ale debitorului primează privi- 
legiul locatorului, deoarece acesta pentru 
a fi plătit trebueşte să urmărească şi să 
vândă lucrurile locatarului. (Alexandresco, 
X, p. 469). 

4. Cheltuielile de judecată primează 
cheltuelile de conservare. (Alexandresco, 
X, p. 469). ” 

Art, 1182. — Cheltuelile făcute pentru conservarea lucrului 
trec înaintea privilegiilor anterioare. 

Ele trec, în toate cazurile, chiar înaintea privilegiilor cuprinse la numerele 3, 4 şi 5 ale articolului: 1729. (Civ. 1729, 1730—49; L. Belg. 22). 
7 Teat. belg. Art. 22. — Les frais faits pour la conservation de la chose priment les privilâges ant&rienws. 

Is priment mâme, dans tous les cas, le priviltee compris dans les trois 
derniers numeros de Part. 19, 

Doctrină. 

1. Cheltuielile făcute pentru conserva- 
rea lucrului primează toate creanţele pri- 
vilegiate care au luat naştere înaintea lor, 
fie că aceste creanţe sunt garantate prin- 

tr'un privilegiu general sau special, fie că 
creditorul anterior a avut sau nu cunoştin- 
ță de cheltuielile de conservare. (Alexan- 
dresco, X, p. 467, 468, text şi nota 1; Comp. 
Martou, II, No. 522 urm.). 

2. Cheltuielile de conservare primează 
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Codul civil 

privilegiul special anterior al locatorului, 
a] creditorului amanetar, al hangiului, al 
cărăușului, ete. (Troplong, IL, No. 62; Mar-. 
tou, II, No. 522, 523; Alexandresco, X, p. 
467, nota 4). 

3, In cazul când mai multe persoane au 
făcut cheltuieli pentru conservarea acelu- 
iași lucru în mod succesiv, cel mai re- 
ceni va prima pe acei mai vechi. (Martou, 
II, No. 524; Aiexandresco, X, p. 468, nota). , 

4. Cheltuielile de conservare vor prima “ 
numai privilegiile anterioare iar nu şi pe 
cele posterioare, Astfel, dacă după face- 
rea cheltuielilor de conservare, lucrul a fost 
amanetat, privilegiul creditorului amane- 
tar va prima cheltuielile de conservare. (A- 
lexandresco, X, p. 468). 

5, Potrivit dispoziţiilor art. 1752 $ 2 
c. civ. rom. pentru a se determina prefe- 

DESPRE PRIVILEGII Art, 1788—1784 

rința va trebui să se cerceteze calitatea 

privilegiilor care vin în concurență cu 

privilegiul conservării lucrului. (Alexan- 

dresco, X, p. 469). | 
. 6, Privilegiul cheltuielilor de conservare 

primează privilegiile generale fără a 52 

distinge dacă acestea sunt anterioare sau 

posterioare cheltuielilor de conservare. 

(Martou, II, No. 527; Alexandresco, X, p- 
469). 

7. Cheltuielile de judecată primează 

cheltuielile de conservare potrivit condiţi- 

ilor din art, 1731 c. civ. (Alexandresco, X» 

4609). 
3. U: eltuielile de înmormântare pri- 

mează cheltuielile de conservare potrivit 

dispoziţiilor art. 1735 c. civ. rom. (Alexan- 

dresco, X, p. 469). 

Art. 1783. — Creditorul amanetar, hangiul şi cărăuşul sunt 

preieriți vânzătorului unui obiect mobiliar, care le serveşte de si- 

guranță, afară de cazul când ei, primind lucrul, au ştiut că preţul 

era încă datorit. i | 

Privilegiul vânzătorului nu se exercită decât după acel al 

proprietarului casei sau moşiei, afară de cazul când vânzătorul, 

la transportarea lucrurilor în locurile închiriate, a făcut cunoscut 

proprietarului că preţul încă nu i s'a plătit. (Civ. 1685 urm., 1730; 
C. com. 387, 388, 618 urm.; L. Belg. 23).. 

Tezt. belg. Avi. 28Ţ— Le er6ancier” gagiste, Vaubergiste et le voiturier 
sont preferâs au vendeur de Lobjet mobilier qui leur sert de gage, ă moins qu'ils 
n'aient su, en le recevant, que le prix en 6tait encore di. 

La privilăge du vendeur ne s'exerce qwaprăs celui du propristaire de la, 
A 

maison ou de la ferme, ă moins que, lors du transport des meubles dans les 

lieux lou6s, le vendeur n'ait fait connaître au bailleur que le prix n'en avait pas 

&te payă, 

Doctrină. 

1, Privilegiul creditorului amanetar, han- 
giului şi cărăușului, primează privilegiul 
vânzătorului de lucruri mobile dacă acei 
dintâi nu au ştiut, atunci când au primit 
lucrul că prețul lui era datorii. (Alexan- 
dresco, X, p. 469, 470). , 

2, Cunoştinţa despre neplata prețului 
nu trebueşte să aibă loc în urma unei 
notificări, ci- ea poate să aibă loc prin 
orice mod, fie că ei au aflat dela vân- 
zător, fie din altă parte. (Alexandresco, 
X, p. 470, nota 1). 

3. Privilegiul locatorului primează pri- 
vilegiul vânzătorului de lucruri mobile, 
afară dacă acesta din urmă a făcut cu- 

= 

noscut, la transportarea lucrurilor în casa 
închiriată, locatorului că preţul lor era 
încă datorit. (Alexandresco, X, p. 469, 470). 

4, Incunoştințarea locatorului se poate 
face. prin o notificare prin corpul de por- 
tărei, prin scrisoare recomandată şi chiar 
verbal. (Alexandresco, X, p. 471, nota 2). 

5. Dacă vânzătorul lucrurilor neplătite 
va face dovada prin orice mijloace că lo- 
catorul avea cunoştinţă că lucrurile aduse 
de către locatar în imobil nu erau plătite, 
privilegiul vânzătorului. va prima privi- 
legiul locotorului, deoarece acesta din 
urmă este de rea credinţă. (Martou, II, 

No. 529; Laurent, XXIX, No. 532; Alexan- 
dresco, X, p. 474). - 

Art. 1134. — Sumele datorite pentru seminţe sau pentru chel- 
tuelile recoltei de peste an se plătesc din preţul acestei recolte; 
şi sumele datorite pentru ustensile, cari servesc la exploataţiunea 
moșiei, din prețul acestor ustensile, cu preferinţă, în ambele aceste 
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Art. 1735—173% | DESPRE PRIVILEGIU Codul civil 

cazuri, înaintea privilegiului proprietarului moșiei. (Civ. 1730 Ş 3; C. com. 783—3%; L. Belg. 24). 
Text. belg. Art. 24. — Les sommes dues pour les semences ou pour les frais de la râcolte de Panne sont pay6es sur le prix de cette recolte, et celles dues pour ustensiles servant & lexploitation, sur le prix de ces ustensiles, par preference au bailleur dans Pun et Lautre cas. 

Doctrină. 3. In cazul când există mai mulţi cre. ditori pentru seminţe sau cheltuieli de re. 1. Articolul 1734 c. civ. rom, repetă dis-  coltă şi activul nu ajunge la plata Io, pozitiunile din art. 1750-20 din acelaşi cod. fiecare din ei va lua o parte proporțională lexandresco, X, p. 472), cu creanța lor, fără nicio preferință între Creanţele pentru seminţe, pentru u- dânşii. (Martou, II, No. 537; Alexandresco, neltele agricole şi pentru facerea recoltei, Ă, p. 472). sunt preferite privilegiului arendatorului, 4. După altă părere, în acest caz, cre- fie că el a ştiut sau nu a ştiut că prețul  ditorii pentru cheltuielile recoltei vor fi era încă datorii, cu o condiție numai ca preferaţi faţă de cei pentru seminţe, de- 
acest privilegiu să fie posterior contrac- oarece fără dânşii nu ar fi existat recoltă 
tului de arendă, căci dacă ar fi anterior, şi deci vânzătorii de seminţe nu ar fi putut 
S'ar aplica dispoziţiile art, 1753 c. civ. rom. să-și exercite privilegiul lor, (Troplong, 
(Duranton, XIX, No. 99: Pont, I, No. 135; ÎI, No. 63, 70). ! 
Alexandresco, X, p. 472). 

„Art. 1785. — Privilegiul cheltuelilor de îngropare trece îna- intea 'tuturor celorlalte privilegii 1). (Civ. 1729 Ş 2: L. Belg. 25), Tezi. belg. Art. 25. — Le rivilăge des frais funeraires L'emporte sur ru pa PY A „por 
tous les autres privileges, ă, exception du privilege des frais de justice, du privilăge des frais faits posterieurement pour la conservation de la chose, et du 

.. Ei . . . 7 . . + 
: 

priviloge de Paubergiste. du Voiturier et du erâancier gapiste en tant que ceur-ci 
Ubergiste, „dU sag q 

ne sont pas primâs par le vendeur de Pohjet donn€ en gage. 

tare au caracterul de ordine publică. (4- lexandresco, X, p. 472, 475). IE NR _ 2. Aceste cheltucli însă, potrivit dis- 
1. Privilegiul cheltuielilor e inmormân-  poziţiunilor arț. 678 urm. ce, com, sunt 

Doctrină. 

tare trec înaintea tuturor celorlate Privi- primate de privilegiile maritime. (Alexan- 
legii, deoarece cheltuielile de înmormân- dresco, X, p. 475). 

__ Art. 1786. — Celelalte privilegii generale sunt primate de către privilegiile speciale. (Civ. 1729, 1730; C. com. 678 urm.; L. Belg. 26). Teat. belg. „Art. 26. — Les autres priviloges gânâraux sont primâs par 
es priviltges speiaux. 

| 
Doctrină. 1729.50 până la 1729.5 sunţ primate Ne a. PR ă ivilegiile speciale. (Martou, II, No. 

„IL. Potrivit dispozițiunilor arţ, | 17356 e 544 rea pe ; dresco, 
Civ. rom., privilegiile prevăzute de art, d i Laarent XXIX, No. 541; Alezan | 

1) Art, belgian Corespunzător 25, i i iuni 
i ca: 

sua J Spun » prevede şi o serie de excepțiuni cari t i estor cheltueli ca: 

Sosţiregiul. cheltuclilor de justiţie pentru conservarea lucrurilor, ei care de "Si Anaintea trecute şi în -codu 

Civil înaintea acestora, în art. precedente 1724 şi următorii, ? 
” 

) In edițiunea oficială i : : a 
te si 

textul fianeazcdit oiicială din eroare se zice, aci „bânzătorului“, în loc de »vânzătorul“:, cum este și În 
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Codul civil DESPRE PRIVILEGII Art. 1737 

prețul în total, sau în parte, întâiul vânzător se prefereşte celui 
de al doilea, cel de al doilea celui de al treilea, şi așa înainte. 

2. Acei ce au dat banii cari au servit la achiziţiunea unui imobil. 
Trebue însă să fie constatat întrun mod autentic, prin actul 

de împrumutare, că suma era destinată a fi întrebuințată la aceasta; 
asemenea trebue să fie constatat prin chitanța vânzătorului că 
plata preţului s'a făcut cu banii împrumutați. 

„3. Coerezii asupra imobilelor succesiunii, pentru garanția îm- 
părțelii făcute între ei, și a sumelor cu cari a rămas dator unul 
către altul”). | | | | 

4. Arhitecţii, antreprenorii, pietrarii şi alți lucrători ;întrebuin- 
țați pentru a zidi, a reconstrui sau a repara edificii, canaluri sau 
alte opere, cu condițiune însă ca, prealabilmente, să se îi încheiat 
un proces-verbal de către un expert numit de tribunalul de prima 
instanță, în circumscripțiunea cărui sunt situate edificiile, constatator 
stărei şi felului lucrărilor ce proprietarul va declara că are de gând 
a face, şi numai în cazul când acele lucrări ar îi fost primite, cel 
mult în curs de şase luni, după terminarea lor, de către expert, 
asemenea numit de tribunal. Dar privilegiul acesta nu poate trece 
niciodată peste valorile constatate prin. al doilea proces-verbal, 
ci se va reduce la adaosul de valoare ce va îi existând la epoca 
alienării imobilului, ca rezultat al lucrărilor executate. 

5. Acei ce au împrumutat bani pentru a indemniza pe lucră- 
tori, se bucură de acelaș privilegiu, însă numai la cazul când în- 
trebuințarea acelor bani va îi constatată într'un mod autentic prin 
actul de împrumutare, și prin chitanţa lucrătorilor, în modul în care 
s'a vorbit mai sus, despre acei cari au împrumutat bani pentru a- 
chizițiunea unui imobil. (Civ. 728, 736, 742, 778, 787 urm., 972, 
1020, 1021, 1107 $ 2, 1109, 1171, 1294 urm., 1365, 1369, 1377, 
1483 urm., 1488 urm., 1722, 1725, 1738 urm,, 1740, . 1741, 1742, 
1745, 1785, 1790, 1902; C. com. 687 $ 12, 785, 789; L. Timbr. 
42 $ 1; L. pentru autentificarea actelor din 1886; L. advocaților, 
41, 42, 43; Civ. Fr. 2103; L. Belg. 27). 

Zezt. fr. Art. 2103. — Les er€anciers privilâgies sur les, immeubles sont: 
1%. Le vendeur, sur limmeuble vendu, pour le paiement du” prix; 

„___ 4) Intre paragrafele 3 şi 4 ale art. 1737 cod civil se intercalează Art, 42 şi Art. 43 din Legea pentru or- ganizarea şi unificarea corpului de advocați, (Mon. of. 251/923), în cuprinsul urmăior: i „__ Art. 42. — Advocatul pentru onorarul cuvenit va avea dreptul de privilegiu asupra sumei sau averei mobile conservate sau intrate în patrimoniul clientului prin serviciile prestate de advocat, dacă creanţa sa este constatată prin act scris. : 
Acest privilegiu va veni în rang imediat următor după privilegiul Statului, înaintea oricărei alte creanţe privilegiate. 

, Art. 43, — Convenţia privitoare la onorarul stipulat între advocat şi client va putea căpăta autenticitate prin depunerea de către client şi advocat a unei declaraţii scrise către preşedinte sau Jocţiitorul său, în camera de consiliu a secţiunei la care e pendinte litigiul (pentru actele de notariat, la secţiunea respectivă), „ Creanţa de onorariu constatată prin sus menţionata declaraţiune sau prin alt act autentic, va avea drept de privilegiu asupra bunurilor aduse sau conservate in patrimoniul clientului prin serviciile prestate de advocat, Acest privilegiu se va adăuga la art. 1737 din codul civi! după alin. 3 formând un nou aliniat 3 bis şi se va înscrie în registru de tribunal după simpla cerere a advocatului. - 
In privința bunurilor imobiliare, acest privilegiu se conservă prin inscripția creanței de onorar în re- gistrul de mutaţiuni sau în cărţile funduare locale. ” 
Creanţa de onorar se execută prin învestirea cu formulă executorie a actului autentic sau jurnalului incheiat conform sus menţionatei declarațiuni. Executarea nu se va putea suspenda pe cale de contestaţie de cât după consemnarea sumei. Judecarea contestaţiei se va face conform ari. 41 al acestei legi, 
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Art, 1737 DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

Sil y a plusieurs ventes suecessives dont le prix soit dâ en tout ou en 
partie, le premier vendeur est 
de suite; 

20. Ceux qui ont fourni les deniers 
qu'il soit authentiquement constate, 
destinâe ă cet emploi, et 
fait des deniers empruntâs; 

prefer€ au second, le deuxiăme au troisiăme, et ainsi 

pour l'aequisition d'un immeuble, pourvu 
par lacte d'emprunt, que la somme stait 

„ par la quittanee du vendeur, que ce paiement a &â 

3%. Les coh&ritiers, sur les immeubles de la. suceession, pour la garantie des partages faits entre cux, et des soulte ou retour de lots: 
„4. Les arehitectes, entrepreneurs, maqons et autres ouyriers employâs pour 6difier, reconstruire ou r&parer des bâtiments, canaux 0u autres ouvrages quel- conques, pourvu n6anmoins que, par un expert nomm6 d'office par le tribunal de premitre instance dans le r 

prâalablement un proeâs 
essort duquel les bâtiments sont situs il ait 6t6 dresst 

-verbal, ă Veffet de constater l'âtat des lieux velative- ment aux ouvrages que le propriâtaire dâelarera, avoir dessein de faire, et que le ouvrages aient 6t6, dans les six mois au plus tard de leur perfeetion, regus par un expert €galement nomm6 d'otfice; 
Mais le montant du pr iviloge ne peut exebder les valeur constatâes pax le second procăs-verbal, et il se râduit i la plus-value existante ă l'6poque de Palis- nafion de Vimmeuble et râsultant des travaux qui y ont 6t6 faits; - 5%, Ceux qui ont prât& les deniers pour 

jouissent du mâme privilăge, pourvu 
stat6 par Lacte d'emprunt, et par 
dit ci-dessus pour 

ALEXANDRESCU TRAIAN, 
IL, 166; 

payer ou rembourser les ouvriers. 
que cet emploi soit authentiquement con- 

la quittance des „Ouvriers, 
ceux qui ont prâte les deniers pour l'aequisition d'un immeuble. 

ainsi qu'il a câte 
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Doctrină. 

1. Privilegiile asupra imobilelor sunt generale, adică acele care lovesc toate imo.- bilele în genere şi speciale, adică acele 
care lovesc numai anumite imobile deter- 
minate. (Alexandresco, X, p. 474). 

2. În dreptul român privilegii generale asupra imobilelor sunt acele ale Statului, județelor, comunelor şi stabilimentelor 
publice, prevăzute de arţ. 1725 c. civ. şi acel al chetuielilor de judecată prevăzut de 
art, 1727. (Alexandresco, X, p. 475). 

3. Unii autori consideră privilegiile imo- 
biliare ca nişte ipoteci legale privilegiate, 
prezentând numai oarecare particularităti, din cauză că aceste drepturi sunt de o natură aproape identică. (Guillouard, II, No. 449; Planiol, II, No. 2545, 2887). 

4. Privilegiul imobiliar este, ca şi ipo- teca, un drepi real asupra unor imobile 
afectate la plata unei datorii. (Aexan- 
dresco, X, p. 476). 

5. Privilegiul conferă, ca şi ipoteca un 
drept de preferinţă şi un drept de urmă- 
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rire în mâna terţilor achizitori. (Alexan- 
dresco, X, p. 476). 

6. Privilegiile imobiliare ca şi ipotecile, 
sunt supuse publicităţii. (Alexandresco, X, 
p. 470). 

7. În principiu, toți vânzătorii de imo- 
bile, pe lângă dreptul de rezoluţiune a 
vânzării pe care art. 1184 şi 1654 c. civ. îr. 
(1021 şi 1565 ce. civ. rom.), îl conferă ori- 
cui vânzător în genere, se bucură de pri- 
vilegiul prevăzut de art. 2103-10 e. civ. fr. 
(1737-10 €. civ. rom.), pe imobilul vândut 
pentru plata prețului. (Alexandresco, X, 
p. 478). 

8. Acest privilegiu are loc fie că vân- 
zarea s'a făcut prin act autentic, fie că . 
sa făcut prin act sub semnătură privată. 
(Baudry et Loynes, I, No. 574; Guillouard, 
ÎI, No. 465; Alexandresco, X, p. 478). 

9, De asemenea, acesti privilegiu are loc 
fie că vânzarea a fost totală, fie că a fost 
partială, în acest din urmă caz privilegiul 
exercitându-se numai asupra părții vân- 
dute. (Baudry et Loynes, I, No. 568; A- 
lexandresco, X, p. 478, text şi nota 5). 

10. De asemenea, fie că vânzarea a 
fost de bună voie, fie că a fost silită. 
(Laurent, XXX, No. 16; Baudry et Loynes,_ 
i, No. 574; Guillonard, II, No. 489; Alexan- 
dresco, X, p. 478). 

1]. Acest privilegiu aparţine şi vânză- 
torului unui uzufruct imobiliar. (Baudry 
et Loynes, 1, No. 568; Alexandresco, X, p. 
478). ” 

12. Acest privilegiu nu-şi găseşte apli- 
cațiunea creanţei care ar rezlta din con- 
stituirea cu tiilu oneros a unei servituţi. 
(Baudry et Loynes, Î, No. 569; Guillouard, 
ÎI, No. 476; Alexandresco, X, p. 479; Con- 
tra: Planiol, II, No. 2896). 

13. De asemenea, nici drepturilor de 
uz şi de abitațiune. (Baudry et Loynes, |], 
No, 569; Guillouarăd, Ii, No. 476; Alexan- 
dresco, X, p. 479). 

14. Proprietarul zidului ce desparte 
două proprietăţi are privilegiul vânzăto- 
vului pentru despăgubirea ce-i datorează 
vecinul care uzează de dreptul ce-i con- 
feră art. 661 ce. 'civ. fr. (598 ce, civ. rom), 
spre a dobândi comunitatea zidului, sub 
condițiunea ca această despăgubire să fie 
fixată de părți sau de justiţie. (Demo- 
lombe, XI, No. 567; Laureni, VII, No. 521; 
Baudry et Loynes, Î, No. 570; Guillouard, 
II, No. 474 urm.; Planiol, II, No. 2897; A- 
lexandresco, X, p. 479). 

15. Pentru existenţa privilegiului vân- 
zătorului, irebueşte ca imobilul vândut să 
facă parte din acele imobile care pot fi 
grevate de privilegii şi ipoteci, deoarece 
dreptul se realizează. prin vânzarea silită. 
(Alexandresco, X, p. 480). 

16. Coschimbătorul creditor al unei 
sulte are privilegiul vânzătorului, deoarece 
schimbul are analogie cu vânzarea. (De- 
mante et Comet de Santerre, IX, No 51 bis, 
V; Huc, XIII, No. 109; Planiol, IL, No. 1662, 
1891; Alexandresco, X, p. 480; Nacu, III, 
2891: Alexandrseo, X, p. 480; Nacu, III, 

DESPRE PRIVILEGII Art, 173? 

p. 641, 642; Contra: Guillouard, II, No. 
466 

17. Nu există privilegiu pentru cum- 
părătorul cu pact de răscumpărare, atunci 
când vânzătorul uzează de dreptul său de 
a-şi lua lucrul înapoi. Cumpărătorul în 
acest caz are dreptul de retenţie până la 
restituirea preţului, dar dacă el nu se fo- 
loseşte de acest drept, rămâne un simplu 
creditor chirografar. (Demante et Colmei 
de Santerre, IX, No. 51 bis, VII; Pont, |, 
No: 189; Martou, II, No. 546; Planiol, II, 
No. 2894; Alexandresco, X, p. 481, 482). 

18. Nu există privilegiu pentru dona- 
torul cu sarcini, cum ar îi de exemplu 
când donatorul a stipulat o rentă viageră, 
deoarece. el are la dispoziţie calea revo- 
cării donaţiunii pentru neîndeplinirea sar- 
cinilor. (Demolombe, XX, No. 576; tro- 
plong, I, No. 216; Masse et Vergâ sur Za- 
chariae, V, $ 795, nota 1, p. 147; Huc, XIII, 
No. 110; Guillouard, II, No. 468; Planiol, 
II, No. 2893; Alexandresco, X, p. 492, 48%; 
Contra: Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 56 bis, VI; Pont, IL, No. 188; Bau- 
dry et Loynes, IL, No. 581). 

19. Nu există privilegiul vânzătorului 
de imobile pentru lucrurile care fiind imo- 
bile prin destinaţie în mâinile vânzăto- 
rului, au fost vândute aliei persoane, chiar 
dacă cumpărătorul le-ar imobiliza la rân- 
dul lui, deoarece ele au fost vândute ca 
mobile. (Baudry et Loynes, Î, No. 572; A- 
lexandresco, X, p. 485). 

20. De asemenea, nici pentru lucrurile 
mobile vândute şi pe care cumpărătorul 
le-a destinat a fi imobilizate. (Alexan- 
dresco, X, p. 483, 484). 

21. Privilegiul vânzătorului garantează 
plata prețului vândut. (Laurent, XXX, No. 
5; Planiol, II, No. 1890; Alexandresco, X, 
p. 484). 

22. Când preţul constă în o prestație 
oarecare, cum ar fi de exemplu o rentă 
viageră, plătibilă vânzătorului sau unui 
terţ, privilegiul vânzătorului va garanta 
prestaţia veniturilor rentei. (Pont, I, No. 
191; Laurent, XXX, No. 9; Alexandresco, 
Ă, p. 484). ! 

23. Preţul garantat este acel arătat în 
actul de vânzare, iar nu acel stipulat prin- 
tr'un act secret, în care sar fi arătat un 
preţ mai mare, deoarece actul secret nu 
este opozabil creditorilor ipotecari ai cum- 
părătorului. (Pont, I, No. 190; Martou, II, 
No. 551; Laurent, XXX, No. 8; Baudry et 
Loynes, I, No. 584; Guillouard, II, No. 481; 
Alexandresco, X, p. 484). 

24. Privilegiul vânzătorului garantează 
nu numai preţul, ci şi dobânda, fie legală, 
fie convențională, accesoriile preţului, pre- 
cum şi cheltuielile contractului. (Laurent, 
XXX, No. 9; Planiol, II, No. 2902; Alexan- 
dresco, X, p. 485). 

25, Privilegiul vânzătorului nu garan- 
tează însă plata daunelor ce pot fi da- 
torite vânzătorului pentru rezilierea c6n- 
tractului, care constitue o creanță chiro- 
grafară ca şi aceea a dobânzilor dobânzilor. 
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(Troplong, I, No. 221; Martou, Il, No. 555; 
Laurent, XXX, No. 14; Baudry et Loynes, 
I, No. 588; Planiol, Ii, No. 2903: Alexan- 
dresco, X, p. 486), , u 

26. Privilegiul vânzătorului se exercită 
asupra imobilului vândut. (Alexandresco, 
X, p. 486). 

27. Dacă sa vândut o parte dintr'un 
imobil indiviz, privilegiul vânzătorului se 
va exercita numai asupra părţii vândute 
şi nu se va întinde asupra celorlalte părţi 
şi nici asupra achiziţiunilor vecine pe care 
cumpărătorul le-ar fi dobândit după vân- 
zare. (Duranton, XIX, No. 158; Martou, II, 
No. 557; Alexandresco, X, p. 486), 

28. In cazul când s'au făcut mai multe 
vânzări succesive, pentru care a rămas 
prețul datorit în total sau în parte, întâiul 
vânzător este preferit celui de al doilea, 
cel de a] doilea celui de al treilea şi aşa 
mai departe. (Alexandresco, X, p. 486). . 

29. In caz de transformare a lucrului 
vândut, privilegiul vânzătorului se va 
exercita 'asupra imobilului transformat. 
Astfel dacă s'a vândut o casă care a fost 
distrusă, privilegiul vânzătorului se va 
exercita asupra terenului rămas sau asu- 
pra despăgubirii datorită de compânia de 
asigurare. (Duranton, XIX, No. 158; Pont, I, Alo. 197; Alexandresco, X, p. 486, 487, 
488). 

30. In caz când pe imobilul vândut 
cumpărătorul a făcut îmbunătăţiri, după 
o părere, privilegiul vânzătorului se va „ restrânge numai la imobilul vândut, ne- putându-se exercita asupra îmbunătăţi- rilor. (Pont, I, No. 197; Planiol, II, No. 2898). - 

31. După altă părere dominantă, privi- legiul vânzătorului se va exercita în acest caz şi asupra îmbunătăţirilor făcute de cumpărător, aplicându-se dispoziţiunile art. 2155 «e. civ. fr. (1777 ce. civ. rom,), dela ipo- teci, deoarece privilegiile imobiliare sunt nişte ipoteci privilegiate. (Mass et Verg6 sur Zachariae, Y, $ 795, nota 2, p. 148; Mariou, II, No. 558; Laurent, XXX, No. 17; Baudry et Loynes, I, No, 593; Gu- illouard, IÎI, No. 1520; Alexandresco, X, p. 487). 
32, Privilegiul vânzătorului se întinde asupra mobilelor devenite imobile prin incorporaţie şi prin destinaţie, (Laurent, XXX, No. 18; Baudry et Loynes, |, No. 595; Guillouard, III, No. 1535; Alexan- dresco, X, p."487). 

+ Dacă imobilul vândut a fost expro- priat pentru cauza de utilitate publică, privilegiul vânzătorului se exercită asupra despăgubiri. (Alexandresco, X, p. 488). „54. Vânzătorul care-a pierdut privile- giul său, are dreptul de rezoluţiune a vân- zării pentru neplata preţului, deoarece privilegiul vânzătorului şi dreptul de a cere rezoluțiunea vânzării sunt două drep- turi deosebite unul de altul. (Troplong, I, 0. 222; Marcad6, Art. 1654 urm., No. 2; Alexandresco, X, p. 488). 
35. Privilegiul prevăzut de art. 2103-20 
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e. civ. fr. (1737-20 e. civ. rom.), în realitate nu este un privilegiu deosebit, ci este toţ privilegiul vânzătorului, care se exercită „pe cale de subrogaţie. (Alexandresco, x, p. 489). 
36. Acest text este inutil, deoarece con- 

slitue o aplicare a art, 1250 e, civ. fn, (1107 c. civ. rom.). (Demanite et Colmet 
de Santerre, IX, No. 55 bis; Alexandresco, 
X, p. 489). 

37. În cazul când mai multe persoane au împrumutat bani succesiv cumpărăto- rului pentru a dobândi un imobil, înde- plinind fiecare formalităţile cerute de lege pentru dobândirea privilegiului, ele vor fi plătite din preţul imobilului, fiecare proporțional cu creanţa sa. (Troplong, I, No. 255, 379; Mass et Verge sur Zachariae, 
V, 5 795, nota 11, p. 151; Alexandresco, X, p. 489). | 

38. Pentru ca împrumutătorul să se poată bucura de privilegiul vânzătorului, 
irebueşte ca aiât actul de împrumutare 
cât şi chitanța vânzătorului să fie autentice, 
iar nu sub semnătură privată, chiar având dată certă, pentru a se înlătura frauda. (Iroplong, I, No. 251; Mass€ et Verge sur Zachariae, V, $ 795, nota 11, p. 150; A- lexandresco, X, p. 489, 490). 

39. Actul de vânzare însă din care de- curge privilegiul vânzătorului nu trebueşte 
să fie autentic. (Masse et Verg6 sur Za- chariae, V, $ 795, nota 11, p. 150; Alexan- dresco, X, p. 490). 

40. Imprumutul şi chitanța pot fi fă- cute printr'un Singur act sau prin acte deosebite. In cazul când sau făcut prin acte deosebite la diferite epoci, numai a- tuuci se va pierde privilegiul, când vor exisia indicii de fraudă. (Troplong, ÎI, No. 252; Mass et Verge sur Zachașiae, V, 5 795, nota 11, p. 150; Alexandresco, X, p. 490). 
41. Subrogaţia din acest articol este guvernată de art. 1252 e. civ. fr. (1109 ce. Civ. rom.), deoarece ea produce efectele ordinare ale subrogaţiei în genere. (Baudry et Loynes, I, No. 659; Alexaudresco, X, p. 490). | „42, În cazul când împrumutătorul își imprumută banii săi cumpărătorului spre a plăti preţul cumpărării, nu se cere ca subrogaţia să fie expresă. Dacă vânzătorul primeşte banii dela un terț, subrogaţia trebueşte să fie expresă. (Masss et Vergă sur Zacharie, V, $ 795, nota 10, p. 150; Alexandreseo, X, p. 490). : 43. Subrogaţia poate avea loc fără con- cursul cumpărătorului ă ă odată cu plata. (Mass6 et Verg€ sur Zacha- 

V, $ 793, nota 10, p. 150; Alexan- _dresco, X, p. 4914). 
44. Scopul privilegiului prevăzut de art. 2105-3" c. civ. fr. (1737-50 €. civ. rom.) este de a menţine egalitatea între copăr- taşi. (Planiol, ÎI, No. 2905; Alexandresco. X, p. 49%), 
45. Cu toate că din textul legii pare că se conferă privilegiul numai comoşteni- 
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torilor, totuşi textul este necomplet şi ne- 
exact, deoarece acest priviligiu are loc în 
orice împărțeală oricare ar fi cauza indivi- 
ziunii: moştenire, comunitate, cumpărare 
în comun, societate, etc. (Mourlon, III, 
No. 1351; Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 55 bis, I; Laurent, XXX, No. 38; 
Pont, I, No. 200; Bauduy er Loynes, Î, No. 
No. 604: Guillouard, II, No. 499; Planiol, 
II, No. 2906; Alexandresco, X, p. 492). 

46, Prin împărţeală se înţelege orice 
act care face să înceteze indiviziunea fie 
a masei comune în total sau în parte, fie 
a unuia sau mai multor obiecte din această . 
masă. (Huc, XIII, No. 116; Alexandresco, 
X, p. 495). - 

47. Privilegiul prevăzut de acest articol 
are de scop să asigure despăgubirea unui 
copărtaş, în cazul când el ar fi evins de 
toate sau parte din lucrurile ce formează 
lotul său, pentru o cauză anterioară îm- 
părțelii, precum şi să garanteze plata su- 
melor pe care copărtaşii şi le datoresc. 
(Alexandresco, X, p. 495). 
48. Privilegiul prevăzut de acest articol 

are loc şi în împărţelile de ascendent fă- 
cute prin acte între vii sau prin testament. 
(Troplong, Î, No. 515; Demanite et Colmet 
de Santerre, IV, No. 245 bis, XIV; Pont, ], 
No. 206; Martou, II, No. 576; Laurent, XXX, 
No. 28; Huc, XIII, No. 416: Baudry et Loy- 

-nes, IL. No, 606; Guillouard, II, No. 50; 
Planiol, II, No. 2906; Alexandresco, X, 
D. 495). 

49. Din dispoziţiunile art. 2103-3% şi 
2109 ce. civ. fr. (1757-30 şi 1741 c. civ. rom.), 
care se completează unele prin altele, 
rezultă că privilegiul copărtașilor garan- 
tează trei creanţe şi anume: sulta, preţul 
licitaţiei şi recursul în garanţie, când cauza 
evicțiunii este anterioară împărțelii. (Pla- 
niol, II, No. 2907; Alexandresco, X, p. 493, 
494, 49%; Comp.: Baudry et Loynes, |, 
No. 612; Guillouard, II, No. 506). 

50. Privilegiul copăriaşilor garantează 
şi dobânzile acestor creanţe ce le au unii 
contra altora. (Alexandresco, X, p. 495). 

51. De asemenea, acest privilegiu se 
întinde şi la raporturile ce copărtaşii sunt 
obligați a-şi face între ei precum -și la 
restituirea fructelor şi. dobânzilor lueru- 
rilor supuse raportului. (Martou, Il, No. 
578; Huc, XIII, No. 117; Baudrv et Loynes, 
1, No. 615; Guillouard, II, No. 507; Alexan- 
dresco, X, p. 495; Contra: Duranton, XIX, 
No. 187; Grenier, Î, No. 159; Laurent, X, 
p. 642). ” 
52, Privilegiul, îi privinţa preţului li- 

citației, după o părere, se exercită numai 
asupra imobilului licitat. (Pont, I, No. 207 
bis; Laurent, XXX, No. 3%; Baudry et 
J.oynes, I, No. 624; Guillouard, II, No. 518; 
Planiol, II, No. 2911; Alexandresco, X 
p. 496). . 

53. După altă părere, în caz de lici- 
tație, ca şi în cazul când imobilul ar fi 
însărcinat cu o sultă, privilegiul copărta- 
silor se exercită asupra tuturor imobilelor 

> 
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succesiunii. (Mass et Verg€ sur Zachariae, 
Y, $ 795, nota 14, p. 151). 

54. Privilegiul, în privinţa acţiunii în 
garanţie, se exercită asupra imobilelor suc- 
cesiunii, adică asupra imobilelor cari a- 
parțin copărtaşilor garanţi de evicţiune, 
însă se exercită divizat deoarece şi creanța 
este tot divizată. (Mass€ et Verg6 sur Za- 
chariae, V, $ 793, nota 12, p. 151; Demante 
et Colmet de Sanierre, IX, No. 55 bis, V; 
Pont, ÎI, No. 202; Laurent, XXX, No. 36; 
Baudry et Loynes, Î, No. 622; Guillouard, 
II, No. 517; Planiol, II, No. 2911; Alexan- 
dresco, X, p. 496). 

55. În acest caz dacă unul dintre co- 
părtaşii garanţi este insolvabil, insolvabi- 
litatea sa se împarte între toţi copărtaşii, 
între cari intră şi acel ce reclamă garan- 
ţia. (Laurent, XXX, No. 36; Baudry et Loy- 
nes, Î, No. 622; Guillouarăd, II, No. 517; 
Planiol, II, No. 2911; Alexandresco, X, p. 

- 497), 
56. In ceea ce priveşte garanția pentru 

o sultă, dacă sunt numai doi copărtaşi, 
privilegiul se va exercita asupra imobile- 
lor căzute în lotul copărtaşului care dato- 
reşte sulta. (Baudry et Loynes, I, No. 625). 

7. Dacă există mai mulţi copărtaşi, 
după o părere, privilegiul se va exercita 
asupra tuturor imobilelor succeşiunii, a- 
fară de acele ale copărtaşului cefefiitor al 
sultei. (Duranton, XIX, No. 186; Troplong, 
I, No. 257; Mass et Verg€ sur Zachariae, 
V, $ 795, nota 14, p. 151; Demante et Col- 
met de Santerre, LX, No. 55 bis, III; Lau- 
rent, XXX, No. 36; Baudry et Loynes, [| 
No. 625; Guillouard, II, No. 515, 546). 

58. După altă părere, în acest caz, pri- 
vilegiul se va exercita numai asupra imo- : 
bilelor copărtaşului care datoreşte sulia. 
Craniol, II, No. 2912; Alexandresco, X, p. 
497). 

59. Potrivit dispoziţiunilor art. 2105-40 
€. €iv, fr. (1737-40 c. civ, rom), arhitecţii, 

- antreprenorii, pietrarii şi alţi lucrători în- 
trebuințaţi pentru a zidi, a reconstrui sau 
a repara edificii, canaluri sau alte opere, 
au un drepi de privilegiu pentru valoarea 
pe care au introdus-o în patrimoniul de- 
bitorului comun. (Demante et Colmet de 
Santerre, IX, No. 56; Laurent, XXX, No. 
42; Planiol, II, No. 2914; Alexandresco, 

60. Pentru existenţa  privilegiului se 
cere ca arhitecţii, antreprenorii, etce., să 
fi tratat direct cu proprietarul; -prin ur- 
mare, acest privilegiu nu aparține subantre- 
prenorilor și lucrătorilor cari au tratat cu 
anteprenorul, ci au contra proprietarului 
numai acțiunea prevăzută de art. 1798 ce. 
civ. în. (1488 e. civ. rom.). (Laurent, XXX, 
No. 45; Huc, XIII, No. 1%; Baudry et 
Loynes, I, No. 630, 651; Pont, Î, No. 210; 
Guillouad, II, No. 531; Planiol, II, No. 2916, 
2917; Alexandresco, X, p. 499). 

61. Privilegiul prevăzut de acest artico] 
loveşte întreg imobilul, iar nu numai par- 
tea care a făcut obieciul lucrărilor. 
(Huc, XIII, No. 123; Baudry et Loynes, 
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Art. 1788 

I, No. 634; Planiol, II, No. 2920; Alexaun- 
dresco, X, p. 500). | - 

62. Arhitectul, antreprenorul, etc., au 
privilegiu asupra imobilului, numai pen- 
tru plus-valuta ce au adus lucrările făcute 
asupra imobilului, deoarece numai plus- 
valuta a fost adusă în patrimoniul debi- 
torului. (Planiol, II, No. 291; Alexan- 
dreseo. X, p. 500). 

63. Arhitectul, antreprenorul, ete., se foloşeşte numai de plus-valuta dobândită 
de imobil prin lucrările sale, iar nu şi de aceea dobândită printrun caz fortuit cum. ar 
unei strade lângă imobil. (Pont, 1, No. 213; Baudry et Loynes, I, No. 655; Alexan- dresco, X, p. 500). 

64. Dacă imobilul ar fi fost incendiat, arhitectul, iantreprenorul, etc. îşi vor exercita privilegiul asupra despăgubirii 
datorite de compania de asigurare. (Bau- dry et Loynes, IL, No. 635; Alexandresco, : X, p. 501). 

65. Pentru aprecierea plus-valutei se va lua în consideraţie momentul înstrăinării 
imobilului şi când creditorii îşi exercită privilegiul lor asupra prețului. (Planiol, ÎI, No. 2923; Alexandresco, X, p. 501), 

DESPRE PRIVILEGII 

fi de exemplu, prin deschiderea - 

Codul civil 

66. Pentru constatarea Plus-valutei se vor încheia cu rigorozitate Şi la termenle arătate, procesele-verbale prevăzute de art, 2105-40 ce. civ. fr. (1737-40 e. civ. TOm.), ne- putând exista privilegiu dacă nu se ur. mează întocmai. (Alexandresco, X, p. 501, 
502, 503). 

67. Regulile prevăzute la art. 2103.90 c. civ. în. (1757-2 c. civ. rom), se aplică prin analogie şi la privilegiul acelor care au împrumutat bani pentru a îndemniza 
pe lucrători. (Alexandresco, X, p. 504). „ Acei cari au împrumutat bani spre a despăgubi pe lucrători, nu pot invoca privilegiul lor, dacă nu-şi conservă drep- tul lor conform art. 2105.90 Şi 2110 e. civ. fr. (1757-20 şi 1742 e. civ. rom.), aceste for- malităţi neputând fi înlocuite prin cuno- ştința ce ar avea-o ceilalți creditori des- pre acest privilegiu. (Alexndresco, X, p. 504). 

Jurisprudenţă, | 
“(Continuare dela 1924 până la 1927) 
Il. A se vedea: art, 1255, nota 2. 

Secţiunea VI.2— Cum sef conservă privilegiile, 

Art. 1188.— Intre creditori, 
în” privința imobilelor, decât atun 
ştința publică prin inscripțiune, ş 
țiuni în registrele tribunalelor de 
aceasta, după modul determinat 
cepțiuni ce urmează. (Civ. 1722 

privilegiile nu produc niciun efect, 
ci când ele s'au adus la cuno- 
i numai dela data acelei inscrip- 
prima instanță, 

de lege, afară de singurele ex- 
urm., 1739 urm., 

destinate pentru 

1745, 1778, 1780 urm., 1790 urm., 1818; Com. 388, 405, 435, 437, 684, 689; Pr. civ. 725 urm.; Legea specială autorizând luarea de măsuri excepționale (Mon. of. 217/914), Art. 3—6; Civ. Fr. 2106; L. Belg. 29). 
Tezi. fr. Art. 2106. — Entre les cr6a 

d d'effet ă, l'egard 
nciers, les priviltges ne produisent 

qu'ils sont rendus publies par inserip- tion sur les registres du conservateur des hypothăques, de la maniere determine par la loi, et ă compter de la date de cette inseription, qui suivent, 
Tezi. belg. Art. 29. — Entre les crâanciers, les- d'effet ă l'6gard des immeubles qu'autant qu'ils sont re tion sur les registres du conservateur des hypothăques ă des frais de justice, 

sous les seules exceptions 

privil&ges ne produisent 
ndus publies par inserip- 
Vexception des privilăges 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAG. N - Despre ipoleci, p. 117; GEoRGEAN N., Sfudii Juridice, vol. |, „Dată certă“, p. 30, 

Doctrină. 

1. Privilegiile asupra” imobilelor . sunt supuse publicităţii în interesul terţilor, care se execută în ţară, 

deoarece sunt drepturi reale imobiliare. 
(Alexandresco, X, p. 516, 517). 

unt supuse publicităţii  creanţele 
chiar dacă au 
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luat naştere în străinătate, indiferent dacă 
creditorii sunt români sau străini, deoarece 
publicitatea având de obiect interesul ter- 
ților, este de ordine publică. (Alexan- 
dresco, X, p. 517). 

"8. Cu toată antinomia ce există între 
art. 2095 şi 2106 c. civ. fr. (1722 şi 1738 
c. civ. rom-), trebueşte a se decide că 
fără inseripţie, privilegiul asupra imobi- 
lelor nu are nici putere faţă de terți. (Pont, 
|, No. 251 urm.; Baudry et Loynes, ], No. 
800: Alexandresco, X, p. 517; Comp.: Huc, 
XIII, No. 148). 7 

4. Creditorul privilegiat asupra unui 
imobil, în lipsa unei inscripţii valide, nu 
poate urmări acest imobil în mâna ter- 
ților achizitori nici să reclame vreun drept 
de preferinţă, asupra prețului imobilului, 
în detrimentul altor creditori, chiar chiro- 
grafari. (Troplong. ÎI. No. 268; II, No. 568; 
Demanie et Colmet de Santerre, IX, No. 
101 bis, II; Pont, II. No. 729; Laurent, XXX, 

DESPRE PRIVILEGII Art. 1739-1740 

No. 66, 551; Huc, XIII, No. 2553; Baudry 
et Loynes, If, No. 1440; Guillouard, III, 
No. 1043, 1265; Alexandreseo, X, p. 519). 

5, Cunoştinţa personală a terţilor des- 
pre existența privilegiului înainte de a 
trata cu debitorul, nu poate înlocui în- 
scripția, care este singurul mijloc legal 
de publicitate admis de lege. (Troplong, Îl. 
No. 569; Pont, II, No. 728; Martou, III. 
No. 1029; Baudry et Loynes, Il, No. 1444. 
1539; Guillouard, II, No. 1045; Alexan- 
dresco, X, p. 519; Contra: Laurent, XXX, 
No. 552). 

6. Acest „principiu încetează a-şi mai 
găsi aplicaţia în cazurile când .ar exista. 
do] sau fraudă. (Martou, III, No. 1029; 
Alexandresco, X, p. 519), 

7, Privilegiile asupra lucrurilor mobile 
nu sunt supuse niciunei publicităţi. (Tro- 
plong, I, No. 269; Mourlon, III, No. 1370; 
Alexandresco, X, p. 516). 

Art. 1139. — Sunt scutite de formalitatea inscripțiunii, cre- 
anțele arătate la articolul 1729. (Civ. 388, 405, 433, 435, 480, 
684, 689, 1729; Civ. Fr. 2107). 

Text. fr. Art. 2107. — Sont exeeptâes de la formalite de Linseription les 
crances &nonctes en article 2101. 

Doctrină. 

1, În ari. 1759 c. civ. rom, legiuitorul 
a voit să spună că scutește de formali- 
tatea inscripţiei creanţele arătate la art. 
1799-10, adică acele privitoare la cheltuie- 

lile de judecată, deoarece celelalte nu- 
mere dela acest articol privesc privilegii 
generale asupra lucrurilor mobile care nu 
sunt supuse publicităţii. (Alexandresco, X, 
p. 520, 521). 

Art. 1140. — Vânzătorul privilegiat conservă privelegiul său 
prin transcripțiunea îitlului care a transferat proprietatea cumpă- 
rătorului, și care titlu constată că i se datoreşte întregul preţ, sau 

„parte din el; asemenea și acela care a dat bani pentru cumpă- 
rarea unui imobil, conform alineatului 2 dela art. 1737, conservă 
privilegiul său prin transcripțiunea titlului care constată destina- 
țiunea împrumutării și trecerea - asupra sa a tuturor drepturilor 
vânzătorilor 1). (Civ. 1020, 1021, 1365 urm., 1737, 1738, 1745, 
1781, 1783, 1790, 1801 urm.; Pr. civ. 722, 723; Com. 689; Civ. Fr. 
2108; L. Belg. 30, 34, 35). 

Tei. fr. Art. 2108. — Le vendeur privil6gi conserve son privilăge par 
la transeription du titre qui a transfâr€ la, proprist6 ă Vaequsreur, et qui con- 
state que la, totalit6 ou partie du prix lui est due; ă leffet de „quoi la, transerip- 
tion du contrat faite par l'acqucreur vaudra, inseription pour le vendeur et pour 
le prâteur qui lui aura fourni les deniers payts, et qui sera subrogă aux droits 
du vendeur par le m6me contrat: sera nâanmoins le conservateur des hypothăques 

. 5 . . a - . se a - - . 1 

tul romă cuprinde. nai printe pate a 000 niantez 2100 alai Cut este. gsîn ertul teancez, Ter- „ă V'effet de i ia transoripti i : e: : Sa 
„a beţrel de auvi ” nsoription du contrat faite par Laequdreur vaudra inscription pour le vendeur ei 
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tenu, sous peine de tous dommages et intârâts envers les tiers, de faire d'office Vinseription sur son registre, des erâances rsultant de L'acte translatif de pro- priâtă, tant en faveur du vendeur qu'en faveur des prâteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne T'a ct6, la transeription du contrat de vente, ă, leffet d'acqutrir Linseription de ce qui leur est dâ sur le prix. , | | Test. fr. Art. 2108 (Modificat prin Legea din 1 Martie 1918). — Le vendeur privilegi6 conserve son privilăge par la transeription „du titre qui a transfere la proprietă ă Pacgutreur, et qui constate que la totalit6 ou partie du prix lui est due; a l'effet de quoi la transeription du contrat faite par Vacqut- reur vaudra inseription pour le vendeur et pour le prâteur qui lui aura. fourni es deniers payâs, et qui sera subrog6 aux droits du vendeur par le m6me contrat; sera nanmoins le conservateur des hypothiques tenu, sous peine de tous domma- ges-intârâts envers les tiers, de faire d'office linseription sur un bordereau de mâme nature que ceux indiques ă Particle 2148 ci-aprts, des crâances râsultant de Lacte translatif de propriât€, tant en faveur des vendeurs qwen faveur des "prâteurs, qui pourront aussi faire faire, si elle ne Pa ete, Ja transeription du contrat de vente, ă leffet daequtrir Vinseription de ce qui leur est du sur le prix. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N, Despre ipoteci, p. 177; GrORGEAN N,, Studii Juridice, vol, 1, „Dată certă“, p. 50, 

Doctrină, ” ” scripţia lui. (Troplong, I, No. 285 bis; Mar. tou, II, No. 6538; Demante et Colmet de 1. Privilegiuil vânzătorului pentru pre-  Santerre, IX, No. 69 bis, VII; Laurent, tul neplătit se conservă prin simpla tran- XXX, No. 76, 77; Mourlon, III,'No. 134: scriere a actului de vânzare în registrele Baudry et Loynes, I, No. 813: Guillouard, tribunalului situaţiei imobilului vândut, III, No. 1272; Planiol, II, No. 3010; Alexan- chiar dacă contractul de vânzare a fost  dresco, X, p. 523; Contra: Pont, I, No. 265). făcut printr'un act sub semnătură privată. 6. Iranscrierea se poate face cât timp Alexandresco, X, p. 522). imobilul rămâne în patrimoniul cumpără- . Transcrierea actului de vânzare poate torului, sau dacă fiind înstrăinat de acesta fi cerută fie de vânzător, fie de cumpă- până ce nu a fost transcrisă înstrăinarea, rător; (Troplong, I, No. 258; Poni, I, No. deoarece legea nu prevede niciun termen 264; Martou, II, No. 637; Baudry et Loy- în care să se facă transcripția. (Mourlon, nes, ÎI, No. 814; Guillouard, III, No. 1269; III, No. 1575; Huc XIII, No. 152; Baudry Planiol, II, No. 3007; Alexandresco, X, p. et Lovynes, I, No. 819; Alexandresco, ă, 522, nota 2). . p. 524). „3. Art, 2154 $ 1 e. civ. fr. (1786 $ 1c. 7, Ipotecile constituite de cumpărător Civ. rom.), nu-şi găseşie aplicaţiunea în înainte de transcrierea contractului de această materie, ci transcripția valorează Vânzare sunt valabile însă nu pot jigni 
ireizeci ani, (Alexandresco, X, p. 522, 525). privilegiul vânzătorului, deoarece privi- 4, Pentru ca transcrierea actului de vân. legiul primează, în principiu, celelalte 
zare să poată conserva privilegiul vân- creante, chiar ipotecare. (Troplong, I, No. 
zătorului, trebueşte să se arate în contract 276; Martou, II, No. 641; Laurent, XXX, 
că prețul nu a fost plăţit în total sau în No. 87; Alexandresco, X, p. 524), 
parte. (Martou, II, No. 640; Baudry et 8. Acela care a dat bani pentru cum- 
Loynes, I. No. 585, 814; Guillouard, III, No.  părarea unui imobil îşi conservă privi- 
1276; Alexandresco, X, p. 523). legiul prin transcrierea titlului care con- 

5, Legea face o favoare Vânzătorului,  stată. destinaţia împrumutării şi subroga- 
Prin  întrebuințarea formalităţii prevă- rea sa în drepturile cumpărătorului. (Bau- 
zute de art. 2108 ce, ciy. fr. (14740 c. civ. 

e ai civ. i dry et Loynes, 1,. No. 824; Guillouard, ÎI, 
rom.), însă el poate să nu transcrie actul, No. 1289; Alexandreșco, %, p. 524). 

. 

ci să-şi conserve privilegiul său prin in. 

Art, 1141, « 
împărțeală con- servă privilegiul său asupra bunurilor cuprinse în fiecare lot, sau asupra lucrului pus în licitaţiune, pentru tot ce are drept a reclama in această calitate, prin inscripțiunea acestui privilegiu în termen 

împărțeală, sau dela



Codul civil DESPRE PRIVILEGII Art, 1741 

data adjudecaţiunii prin licitaţiune; în cursul acestui+ timp nicio 
ipotecă nu poate îi constituită în prejudiciul coeredelui sau copăr- 
tașului creditor asupra niciunui bun care se găsește cuprins în 
masa comună. (Civ. 728, 742, 748, 781, 787 urm., 1737 $ 3, 1738, 
1740, 1745, 1780 urm.; Pr. civ. 691 urm.; Civ. Fr. 2109; L. Belg. 33). 

Tezt. fi. Art. 2109. — Le ecoh&ritier ou copartageant conserve son privi- 
lege sur les biens de chaque lot ou sur le bien licit, pour les soulte et retour 
de lots, ou pour le prix de la licitation, par inseription faite ă sa diligence, 
dans soixante jours, ă dater de lacte de partage ou de adjudication par lici- 
tation; durant lequel temps aucune hypothtque ne peut avoir lieu sur le bien 
charg6 de soulte ou adjuge par licitation, au prejudice du ertancier de la soulte 
ou du prix. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 177; 
GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. Î, „Dată certă“, p. 30. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Beneficiu de inventar 5. Partaj 1 urm. 
Evicţiune 10. Preferinţă 2, 6, 7, 9. 
Faliment 5. Privilegiu 1 urm, 

  

Inscripţie 1—9. | Retroactivitate 8, 
Ipotecă 6—9. Succesiune vacantă 5. 
potecă legală 9. Sultă 4. 
Licitaţie 2, 4, 6, 7. Termen 2, 3, 5, 6, 8,9. 
Mandat 1. Terţi 1. 
Moarte 5, Urmărire 2. 

Doctrină. 

1. Privilegiul moştenitorului sau copăr- 
iaşului se conservă număi prin inscripţia 
directă, luată de însuşi crediorul sau 
de un terţ în numele acestuia, fără să fie 
nevoie să aibă mandat. (Alexandresco, X, 
p. 525). 

2, Această inscripţie trebueşte luată atât 
în privinţa dreptului de urmărire, cât şi 
a dreptului de preferinţă asupra imobilelor 
cuprinse în actul de împărţeală sau asu- 
pra imobilelor care au făcut obiectul li- 
citaţiei între copărtaşi în termen de şase 
zeci zile socotite dela data actului de îm- 
părțeală sau dela data adjudecării prin 
licitaţie. (Alexandresco, X, p. 525, 526). 

3, Nu intră în calcul ziua de când în- 
cepe termenul, ci numai ziua când se sfâr- 
şeşte termenul. (Mourlon, Hi, No. 1576; 
Huc, XIII, No. 154; Alexandresco, X, p. 526, 
nota 1). 

4: Pentru ca înscrierea privilegiului să 
poată avea vreun efect, trebueşte ca din 
actul de împărțeală să se constate că un 
copărtaş a rămas dator altui copărtaş sau 
în caz de licitare că copărtaşul adjudeca- 
tar a rămas dator ceva din preţul adjude- 
cării. (Alexandresco, X, p. 526). 

5. Creditorul copărtaş este obligat să 
înscrie privilegiul său în termenul fixat 
de lege, chiar dacă copărtaşul debitor a 
fost declarat în stare de falimeni sau a 
încetat din vieaţă, iar succesiunea sa a 
fost acceptată sub beneficiul de inventar 

No. 1304, 15%; 

sau a fosi declarată vacantă. (Pont, II, No. 
899, 927; Baudry et Loynes, Î, No. 83%; 
II, No. 1594, 1595; Alexandresco, X, p. 536; 
Contra: Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 120 bis, VIII, Boistel, Precis de 
droit commercial, No. 918; Guillonard, III, 

Lyon-Caen et Renauli, 
Trait€ de droit commercial, VIi, No. 294). 

6. Copărtaşul care şi-a înscris privi- 
legiul în termenul] fixat de lege are pre- 
ferinţă faţă de toţi creditorii ipotecari ai 
debitorului său înscrişi, chiar înainte de 
împărțeală sau licitaţie. (Demanite et Col- 
met de Santerre, LX, No. 70 bis, [; Huc, 
XIII, No. 155; Baudry et Loynes, I, No. 
839; Guillouard, Iil, No. 1507; Alexan- 
dresco, X, p. 526). 

7, Acest copărtaş însă prin înscrierea 
privilegiului său nu va fi preferit faţă de 
creditorii către care copărtaşul debitor a 
constituit o ipotecă în timpul indiviziunii 
asupra imobilului care a căzut apoi în 
lotul lui la împărțeală sau s'a adjudecat 
asupra lui prin licitație. (Laurent, XXX, 
No. 9% urm.; Alexandresco, X, p. 326, 527; 
Contra: Baudry et Loynes, I, No. 859). 
„8. Inscrierea privilegiului în termenul 

fixat de lege îşi produce efectul din ziua 
împărțelii sau licitaţiei iar nu .dela data 
înscrierii, așa încât ipotecile luate până 
la data acestei înscrieri nu au valoare faţă 
de copărtaşul creditor, însă sunt valabile 
faţă de orice alte persoane. (Mourlon, III, 
No. 1377; Alexandresco, X, p. 527). 

9. In cazul când copăriaşul îşi înserie 
privilegiul după cele şaizeci zile, el este 
valabil dela data inscripţiei, însă nu ca 
privilegiu, ci ca ipotecă legală, dreptul 
său fiind preferit numai faţă de creditorii 
chirografari şi cei ipotecari înscrişi în ur- 
ma lui iar nu faţă de creditorii ipotecari 
înscrişi înaintea lui. (Mourloa, ÎII, No. 
1577; Huc, XIII, No. 156; Baudry et Loynes, 
LI. No. 84; Guillouard, III, No. 1507; A- 
lexandresco, X, p. 527). 
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10. Dispoziţiunile art. 2109 ce. civ. fe. 
(1741 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea 
şi privilegiului conferit de art. 2103-3% ce, 
civ. fr. (1737-3% c, civ, rom.), comoşteniio- 
rilor asupra imobilelor sucesiunii pentru 

„DESPRE PRIVILEGII Codul civi] 

garanţia de evicțiune, bine înţeles cauza 
eviețiunii trebuind să fie anterioară îm- 
părtelii. (Mourlon, III, No. 1578; Huc, XIII, 

8). - No. 154; Alexandresco, X, p. 528) 

Art. 1749. — Arhitecţii, antreprenorii, pietrarii şi alți lucrători întrebuințaţi pentru a zidi, a reconstrui, sau a repara edificii, ca- naluri, sau alte opere, şi acei cari au împrumutat pentru a in- demniza pe persoanele de mai sus, cu bani, a căror întrebuințare se constată conform alineatului 
privilegiul lor prin inscripţiunea 
menţionate la alineatul 

5 dela articolul 
proceselor-verbale ale experţilor, 

4 al articolului 
1745; Civ. Fr. 2110; L, Belg. 38). 

1737, conservă 

1737. (Civ. 1737, 1738, 

Text. fr. Art. 2110. — Les architectes, antrepreneurs, Îmagons et autres ouvriers employâs pour €difier, reconstruire ou r&parer des bâtiments, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prât6 les deniers dont Pemploi a et& constate, conservent, par la double inseription: 10 du proets- verbal qui constate l'âtat des lieux, 2% du procts-verbal de reception, leur privi- lâge ă la date de Vinseription du premier proces-verbal. 

Bibliografie (continuare), 
GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. |, „Dată certă“, p.50. 

Doctrină. 

], Arhitecţii, antreprenorii de lucrări, pietrarii şi lucrătorii precum şi împrumu- tătorii cu bani pentru a plăti pe aceştia, îşi conservă privilegiul lor față de ierţi prin înscrierea proceselor-verbale ale ex. perților prevăzute de art. 2103-40. și 5 ce. civ. în. (1737-4 şi 5 e. civ. rum-). (Alexan- dresco, X, p. 528, 529), 
2, Procesele-verbale nu trebuesc iran- scrise din cuvânt în cuvânt, ci numai în- scrise, adică menţionate în registrele res- 

pective. (Laurent, XXX, No. 106; Alexan- dresco, X, p. 529, nota 1; Contra: Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 71 bis, I; Baudry et Loynes, I, No. 842), 3. Inscripţia făcută de unul din credi- torii privilegiați le foloseşte tuturor celor. lalţi creditori. (Baudry et Loynes, 1, No. 84; Alexandresco, X, p. 529, nota 1). 4, Indeplinirea acestei formalităţi con- servă privilegiul acelor subgrogaţi în drep- turile constructorului, fără înscrierea su- brogaţiei. (Pont, 1, No. 287; Baudry et 

Loynes, I, No. 84; Guillouard, III, No. 
520; Alexandresco, X, p, 529, nota 1). , 

5. Înscrierea acestui privilegiu poate fi 
luată oricând până la înstrăinarea imo- 
bilului, sau până Ja declararea debitorului 
în stare de faliment sau până la deschi- 
derea succesiunii sale acceptată sub bene- 
ficiu de inventar, deoarece legea nu pre- vede niciun termen când să se facă înserie- 
rea. (Huc, XIII, No. 159; Alexandresco, X. 
p. 529). 

6. De asemenea, creditorii ipotecari în- 
scriși înaintea constructorului vor fi pre- feraţi. (Pont, 1, No. 281; Hoc, XIII, No. 160; Baudry et Loynes, I, No. 850; Guillouard, III, No. 1312; Alexandresco, X, p. 529, 550). 

7. Cunoştinţa personală ce ar avea cei- lalţi codebitori despre privilegiul construc- torului sau împrumutătorului cu bani, nu înlocueşte înscrierea proceselor-verbale, cerută de lege. (Alexandresco, X, p. 550.) 8. Lipsa inscripţiei nu poate fi invocată de debitor ci numai de creditori. (Alexan- 
dresco, X, p. 530). 

Art. 1148. — Creditorii şi legatarii, cari cer separaţiunea pa- trimoniului defunctului, conservă privilegiul lor asupra imobilelor succesiunii, în faţa creditorilor 1), erezilor sau reprezentanților; de- 

  

, 1) Credem ce 
existenţă schimbă s 

ă din eroare s'a intercalat „aci această virgulă, care nu există în textul francez şi a cărei 
e chi enzui textului, dându-i o altă direcţiune, şi făcând a se înţelege că ar fi vorba de creditorii 
efunctului, iar nu de creditorii erezilor sau reprezentanţilor defunciului, după cum în adevăr a înţeles legiui- . 

torul şi după cum se înţelege şi din textul francez, unde lipseşte această virgulă, 
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functului, prin inscripțiunea acestui 

DESPRE PIVILEGII Art, 1743 

privilegiu în termen de șase luni dela data deschiderii succesiunii. 
Inaintea expirării acestui 

către erezii sau reprezentanţii 
spre prejudiciul creditorilor sau 

termen, nicio ipotecă stabilită de 
defunctului asupra acelor bunuri, 
legatarilor succesiunii, nu poate avea efect. (Civ. 781—783, 902, 1738, 1745, 1780 urm,, 1790, 1801; Civ. Fr. 2111; L. Belg. 39), 

Teat. fr. Art. 2111. — Les 
paration du patrimoine du dâfunt, 

er6aneiers et legataires qui -demandent la, s6- 
conformement ă article 878, au titre des Successions conservent, ă l'egard des creanciers des hsritiers ou representants du defunt, leur privilăge sur les immeubles de la succession, par les inseriptions faites sur chacun des ces biens, 

la suecession. 
Avant lexpiration de ce delai, 

dans les six mois â compter de l'ouverture de 

aucune hypothăque ne peut tre âtablie avec effet sur ces biens par les hâritiers ou representants au prâjudiee de ces cranciers ou legataires. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas, I, 1815 din 24 Oct. 1924, Curier Jud. 8/1926; Notă sub Cas. ], 1815 din 24 Octomvrie 1924, Pand. Rom. 1926, 1, 166: CONSTANTINESCU JAC. N, Despre testamenie, p. 115 urm; Despre succesiuni, p. 48 urm; Despre ipoteci, p. 179 urm; 
GroRGEaN N., Studii Juridice, vol. 1, „Dată certă“, p. 50, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act scris 5. | Preferinţă 1, 2, 12, 14. 
Acţiune 3, Privilegiu 1, 6, 12, 14. . 
Calcularea termenului 14. Separație de patrimonii 1 
Condiţie 4. urm. 
Creditori 1—6, 10, 12—14.. | Servitute 13, 
Dată 12, 14. Specializare 8. 

Succesiune 1 urm. 
“Termen 4, 3, 4, 14, 12, 14. 
Terţi 1, 2, 
Transcripţie 14. 
Urmărire 4, 2. 

Inscripţie 1 urm. 
Inscripţie generală 9, 
Inscripţie specială 8. 
Legatari 1, 2, 
Moștenitor 10, 

Doctrină. 

1. După o părere, separaţia de patri- 
monii conferă creditorilor moştenirii sau 
legatarilor cari au luai inscripţia în ter- 
menul prevăzut de lege, un adevărat pri- vilegiu, de a se îndestula din averea de- 
functului cu preferinţă înaintea credito- 
rilor personali ai moştenitorilor «şi dreptul 

e a urmări în mâna terţilor imobilul în- străinat de moştenitori. (Duranton, VII, No. 490; Demolombe, XVII, No. 208, 209; Tau- lier, Th&orie raisonâe du code civil, VII, p. 215 urm.; Demante et Colmet de San- terre, IX, No. 59 bis, [ urm.; Huc, XIII, No. 161; Baudry et Loynes, |, No. 87; 
Guillouard, III, No. 1343 urm.). 

2. După altă părere, inscripția separa- 
ției de patrimonii conferă creditorilor şi 
legatarilor numai dreptul de a se înde- siula din averea defunctului cu preferință 
înaintea creditorilor moștenitorilor, însă 
nu pot exercita acest drept decât atâta 
timp cât imobilul moștenirii, asupra că- 
ruia s'a luat inscripția, se găeşte în mâi- 

45003, — Codul civil adnotat. — IX. — 23 

- 

nile moştenitorilor. De îndată însă ce mo- ştenitorii au înstrăinat imobilul, creditorii defunctului nu pot urmări acest imobil în mâinile terţilor achizitori, (Troplong, 1, No. 525 urm; III; No. 6554; Mourlon, LII, No. 1415; Marcadă, Art. 980, No. 4; Pont, I, No. 299 urm.; Martou, II, No. 666; Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, text şi nota 67, p. 551; Planiol, II, No. 2929; Alexandresco, X,_p. 509 urm,, 531). 
3. Dreptul conferit de art, 2111 e. civ, fr. (74 c. civ. rom.), se conservă în pri- vința imobilelor, față de creditorii moşte- nitorilor sau de reprezentanţii defuntului printr'o inscripție luată în registrele tri- bunalului situaţiei imobilului, în termenul de şase luni dela deschiderea succesiunii, fără să fie nevoie a se introduce o acțiune În separare de patrimonii pe cale princi- pală. (Alexandresco, X, p. 531). 

4. Inscripţia poate fi cerută de toţi acei cari au dreptul să ceară separaţia de pa- trimonii, adică de orice creditor al de- functului, chiar condiţiona! sau_cu termen Şi chiar înainte de îndeplinirea condiției sau scadenţei termenului. (Baudry et Loy- es 1, No. 866 bis; Alexandresco, X, p. 51). 

5. Inscripţia poate fi cerută şi de cre- ditorii cari nu au un act scris. (Baudry et Lo ynes, IL, No. 864; Alexandresco, X, p. 
91]. 

6. Creditorii privilegiați sau ipotecari ai defunctului, dacă ipoteca sau privilegiul lor sunt conservate în mod regulat, nu au interes a lua inscripția prevăzută de acest 
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articol, decât în cazul când privilegiul sau 
ipoteca lor ar îi restrânse numai la unele 
imobile ale defunciului. (Demolombe, 
XVII, No. 195; Pont, I, No. 300; Martou, I], 
No. 678; Baudry et Loynes, I, No. 863; Gu- 
illouard, III, No. 1340; Alexandresco, X, 
p. 531, 552). 

7. Inscripţia prevăzută de art. 2111 c. 
civ. îr. (1743 c. civ. rom.), este supusă re- 
gulelor prevăzute de art. 2146 urm. c. 
civ, fr. (1780 urm. c. civ. rom). (Baudry 
et Loynes, Î, No. 864; Alexandresco, X, p. 
532). 

3 Inscripţia trebue să fie specială, a- 
dică să cuprindă arătarea speciei şi situa- 
ţiei bunurilor. (Aubry et Rau, ed. 4a, VI, 
3 619, p. 484: Baudry ei Loynes, I, No. 864; 
Alexandresco, X, p. 532). 

9. Cu toate acestea, este suficient o in- 
scripție generală luată asupra tuturor imo- 
bilelor defunctului. (Alexandresco, X, p. 
532). 

10. Inscripţiunea trebueşte luată contra 
moştenitorului care este proprietarul imo- 
bilelor afectate de privilegiu, iar nu con- 
tra creditorilor săi. (Baudry et Loynes, |, 
No. 866; Alexandresco, X, p. 532). 

TI. Pentru calcularea termenului de 
şase luni în care trebueşte luată inscripţia, 
nu se va ţine seamă de ziua de când în- 
cepe termenul, ci numai ziua când el sfâr- 
şeşte. (Baudry et Loynes, |, No. 867; A- 
lexandresco, X, p. 532). 

12. Inscripţiunea luată în termen asu- 
pra iiecărui din imobilele succesiunii, dă 
drept de preferinţă creditorilor defunc- 

Art. 1744. — Cesionarii acestor diverse 
exercită întru toate aceleaşi drepturi, 
le-au cedat aceste creanţe. (Civ. 

DESPRE PRIVILEGII Codul civil 

tului faţă de toţi creditorii personali ai 
moștenitorilor, fie chirografari, privilegiați 
sau ipotecari, indiferent de data inscripției 

“acestora din urmă. (Baudry et Loynes, |, 
No. 867). 

13. Chiar în urma inscripției luată de 
creditorii ipotecari, moştenitorii pot să 
greveze de servituji reale şi personale 
imobilele succesorale. (Aubry et Rau, ed. 
4-a, IV, 5 619, texi şi notele 58, 59, p. 49%, 
498; Guillouard, IlI, No. 1358; Alexan- 
dresco, X, p. 533; Contra: Demolombe, 
XVII, No. 194; Huc, V, No. 417; Baudry 
et Loynes, I, No. 867). 
- 14, In cazul când creditorii iau inserip- 
ţia după expirarea termenului de şase luni, 
însă înainte ca imobilele să fi fost înstrăi- 
nate de moştenitori prin înstrăinări tran- 
scrise, privilegiul se transformă în ipotecă 
cu rang dela data înscrierei lui și nepu- 
tând fi preferită decât creditorilor ipote- 
cari ai moştenitorilor înscrişi după ei şi 
creditorilor chirografari ai moștenitorilor. 
(Aubry et Rau, ed. 4-a, VI, $ 619, p. 48; 
Troplong, I, No. 325; Huc, V, No. 44; 
Baudry et Loynes, [, No. 967; Guillouard, 
UL No. 1329, 1353; Alexandresco, X, p. 
553). 

15. A se vedea: art. 781 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

Il. A se vedea: art. 781, nota i. 

creanţe privilegiate, 
care le aveau și acei ce 

1106 urm., 1391 urm., 139, 1833; Civ. Fr. 2112; L. Belg. 40). 
„„__ Vezi. fr. Art. 2112. — Les cessionnaires de ces diverses erâances privil&- gi€es exercent tous, les mâmes droits que les eâdants, en leur lieu et place. 

Doctrină. 

1, Privilegiile şi ipotecile, cu toate 
drepturile în genere, trec la moştenitorii 
sau succesorii universali ai creditorului, 
(Alexandresco, X, p. 533). 

2. Privilegiile şi ipotecile, ca accesorii 
ale creanţei, trec de drept la succesorii 
particulari ai creditorului, cum sunt cesio- 
narii, donatarii sau legatarii. (Alexan- 
dresco, X, p. 535, 554, 536; Comp.: Huc, 
Cession, Il, No. 437). 

3. In caz de plată cu subrogare legală 
sau convenţională, privilegiul şi ipotecile 

> Care garantează creanța plătită, trec odată 
cu drepturile şi acţiunile crediiorului, la 
terțul care a plătit sau care a dat bani 
debitorului ca să plătească. (Alexandresco, 
X, p. 554). 

4. Privilegiile şi ipotecile nu poi fi ce- 

date în mod separat şi independent de ce- 
siunea creanţelor garantate. (Laurent, 
XĂXI, No. 524 urm.; Alexandresco, X, p.- 
554; Contra: Demanie et Colmet de San- 
terre, LX, No. 75 bis, VI urm.; Pont, L, No. 
554, 459; Martou, |, No. 175; Troplons, 
Transcription, No. 523 urm.; Huc, XIII, 
No. 170; Baudry et Loynes, II, No. 9%: 
Planiol, II, No. 3456), 

5. Un creditor privilegiat sau ipotecar 
anterior poate ceda prioritatea rangului 
său unui creditor posterior. (Demanie et 
Colmet de Santerre, IX, No. 75 bis, XVI; 
Baudry et Loynes, II, No. 906 urm; A- 
lexandresco, X, p. 534, 535), 

6. Un creditor privilegiat sau ipotecar 
poate să confere altui creditor, chiar chi- 
rografar, dreptul de a exercita privilegiile 
şi ipotecile sale până la concurența crean- 
iei sale ca şi cum, acest din umă creditor 
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ar fi substituit celuilalt privilegiat. (A- 
lexandresco, X, p. 536).. 

7. Din principiul art. 2112 e. civ. fr. 
(1744 c. civ. rom.), rezultă că în cazul 
când vânzătorul unui imobil ar fi cedat 
creanța sa asupra preţului care i-ar fi 
încă datorit, cesionarul va avea privilegiul 
vânzătorului 'şi celelalte garanţii stipulate 
de cedent, precum şi acţiunea rezolutorie 
a vânzării care aparţinea vânzătorului ce- 
dent. (Troplong, Vente, II, No. 645; De- 
mante et Colmet de Sanierre, VII, No. 
158 bis, I; Huc, X, No. 228; Baudry et 
Saignai, Vente, No. 542; Baudry et Loy- 

DESPRE IPOTECI Art, 1745—1746 

nes, Î, No. 888; Guillouard, Vente, II, No. 
590, 819; Alexandresco, X, p. 536). 

8. Dacă cesiunea a fost parţială, ceden- 
tul şi cesionarul vor veni în concurs, ambii 
având privilegiul pentru partea creanţei 
respective. (Pont, I, No. 259; Laurent, XXX, 
No. 118; Huc, XIII, No. 166; Baudry et 
Loynes, I, No. 889, 890: Alexandresco, X, 
p. 536; Contra: Troplong, I, No. 367). 

9, Dacă s'au cesionat diferite părţi ale 
creanței separat la diferiţi cesionari, toţi 
vor veni în concurs, având fiecare privi- 
legiu pentru partea creanței ce-i aparţine. 
(Huc, XIII, No. 166; Baudry et Loynes, |, 
No. 890; Alexandresco, X, p. 557). 

Art. 1145. — Toate creanțele privilegiate supuse la formali- 
tatea inscripțiunii, în privința căror nu sar fi îndeplinit condiţiu- 
nile prescrise pentru conservarea privilegiului, nu încetează cu 
toate acestea de a fi creanţe ipotecare; însă ipoteca, în privința 
tuturor persoanelor al treilea, nu datează decât dela epoca inscrip- 
țiunilor care vor trebui făcute, după cum mai 
(Civ. 1725, 1738 urm., 

jos se va arăta. 
1778, 1779, 1780 urm., 1786; Civ. Fr. 2113). 

Tezi. fr. Art. 2113. — 'Toutes erdances privilâgi6es soumises ă la forma 
z lit de linseription, 4 Pegard desquelles les conditions ci-dessus preserites pour 

conserver le priviltge m'ont pas 6t€ aceomplies, ne cessent pas nâanmoins d'âtre hypothâecaires; mais Yhypothbque ne date, ă Legard des tiers, que de l&poque 
des inscriptions qui auront di &tre faites ainsi qu'il sera ci-aprăs explique. 

— Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU TRATAN, Notă sub Cas. |, 1815 din 24 Ociomvrie 1924, Pand. Rom. 1926, 7, 166. 

Doctrină. 

]. În cazul când condiţiunile la care 
sunt supuse privilegiile lipsesc, privile- 
giul dispare şi rămâne numai ipoteca, care 
are râng dela data inscripţiei sale în re- 
gistrele tribunalului situaţiei imobilului. 
(Pont, I, No. 307; Alexandresco, X, p. 537). 

2, Această regulă îşi găseşte aplicaţiu- 
nea numai la privilegiile supuse formali. 
tății inscripţiei. (Pont, |, No. 308; Alexan- 
resco, X, p. 538), 
3, De asemenea, pentru ca această re- 

gulă să-şi găsească aplicaţie, trebueşte ca, 

dacă privilegiul este supus inscripției, le- 
gea să prevadă un termen în care să fie 
luată inscripţia şi pe care creditorul nu 
l-a observat. (Huc, XIII, No. 107: Baudry 
et Loynes, I, No. 886; Planiol, II, No. 3149; 
Alexandresco, X, p. 538), . 
„4. În cazul când există mai mulţi cre- 

ditori cari au toţi acelaşi privilegiu şi care a degenerat în ipotecă, deoarece nu au luat inscripţia în termenul prevăzut de 
lege, şi au luat unul după altul o inscripţie 
tardivă, fiecare va avea rangul din ordinea 
înscrierii. (Planiol, II, No. 3151; Alexan- 
dresco, X, p. 558). 

CAPITOLUL IIl. 

Despre ipoteci!) 

Art. 1146. — Ipoteca este un drept real asupra imobilelor a- fectate la plata unei obligaţiuni. 
Ipoteca este din natura ei nedivizibilă, și subzistă în între- 
1) In vechiul drept român, (Codul Caragea 

»2dlog“ iar privilegiile sub aceea de „protimisisi, 
şi Calimach), ipotecile erau cunoscute sub denumirea de 
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gimea ei asupra tuturor imobilelor afectate, asupra fiecărui, şi 
asupra fiecărei porțiuni din acele imobile. | | 

Dreptul de ipotecă se conservă asupra imobilelor în orice 
mână va trece. (Civ. 717, 1062 urm., 1695, 1720, 1722, 1790 urm., 
1800; C. com. 910; Civ. Fr. 2114; L. Belg. 41). 

Tezi. fr. Art. 2114. — Ihypothăque est un droit râel sur les immeubles affectes ă Vacquittement d'une obligation. 4 
Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeu- bles affeets, sur ehacun et sur chaque portion de ces immeubles. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoleci, p- 8 urm., 20 urm., 45 urm; GEORGESCU-OLENIN ST., Notă sub C. Apel Chişinău S$. 1 7 Oct, 1924, Pand. Rom, 19%, 1, : 209; 
IONESCU STELIAN, Wofă sub Cas; III, 1225 din 1 lulie 1925, Pand. Rom, "1926, I, 216. 

INDEX ALFABEȚIC 
creanței, să ceară vânzarea imobilului ipo- (la doctrină), 
tecat, în orice mâini s'ar găsi, pentru ca Abuz 6, Moştenitori 20, din preţ să se despăgubească. (Martou, II, Accesorii 9-11, 18, 19, 23, Dpitate 1. 1ă 8 No. 689; Dalloz, Rep. Privilăges et hy- 

nulare 11. igaţie civilă 8, A ? : Cesiune 13, 14, Oblicaţie condiţională 8. potheques, No. 747; Huc, XIII, No, 168; 
Convenţie contrară 24. Obligație naturală 8. Alexandresco, X, p. 546). Definiţie 1. 7 Qpiisatie pură şi simplă 8. + Până când creditorul îşi exercită 

. 1 ia unul ter . > . 
. 

Distrugere 6. 2.2 Prefirinţă |, 3, terț dreptul său ipotecar, proprietarul Con- rept imobiliar 22, 23, rescripție 20, servă, în principiu, asupra imobilului ipo- Drept real it 1 22 Sroprietate 6 12. tecat, toaie facultăţile inerente dreptului Imobil 1 urm. Stingere 11, de proprietate. (Dalloz, Reâp., Privilăges et Indivizibilitate 15—21, Urmărire 1, 3, 4. hypothăques, No. 747; SuppL., Privileges et Te saziere 2 Urmărire silită 4. hypothăques, No. 420; Baudry et Loynes, II, No. 894; Guillouard, III, No, 1585). Doctrină. 6. Cu toate acestea, proprietarul nu are dreptul să facă acte de natură a micşora 1. Ipoteca este un drept real care con- valoarea imobilului ipotecat. Astfel, el nu feră creditorului un drept de preferință Poate distruge imobilul nici să exercite şi un drept de urmărire asupra unui imo. acte de folosință abuzivă în prejudiciul bi] afectat la plata unei obligaţii. (Dalloz, peditorului. (Dalloz, Rip. app Privi- €p., Privil&ges et hypothăgues, No. 724; pes et hypoth&ques, No. - . Suppl. Privileges et hypothăques, No. 42; 7 Ipoteca fiind un drept real, după o 
exandresco, X, p. 545). parere dominantă, constitue o desmem- 2. Ipoteca conferă creditorului un drept  brare a proprietăţii. (Martou, IL, No, 690; real asupra imobilului ipotecat. (Troplong,  Dalloz, Rep. Suppl, Privilăges et hypo- Privilăges et hypoth&ques, II, No. 586.  th&ques, No. 412; Laurent, XXX, No. 174: Dalloz, Rp. Privilăges et hypothăques. Huc, XIII, No. 168; Baudry et Loynes IL No. 721; Suppl, Privileges et hypothăques, No. 894; Comp.: Mourlon, III, No. 14531, No. 412; Laurent, XXX, No. 174; Huc, XIII, 1452: Alexandresco, X, p. 546; Contra: De- No. 168; Baudry eţ Loynes, Priviltges ei molombe, IX, No. 471; Dalloz, Rep., Pro- hypothăques, „II, No. 89%; Guillouard,  Prici6, No. 65). Trait€ des priviloges et hypothăques, I. -8. Pot fi garantate prin ipotecă obliga- No. 147; III, No. 1505; Alexandresco, X, țiunile civile pure şi simple, condiţionale, p. te: Gontra: Marcade, Art, 526, Mo. 4). Rrecum Și obigațiunile naturale. (Alexan- „ ipoteca îlind un drept real este 0po-  dresco, X, p. 547). , zabilă tuturor creditorilor aceluiaşi debi- 9. Ipoteca este un accesoriu al creanţei tor și deţinătorilor imobilului ipotecat. şi nu subsistă decât cu ea. (Dalloz, R&p. Ea conferă un drept de preferință și un Privilăges et hypothăques, No. 727; Suppl. drept de urmărire. (Martou, Privilăges et Privileges et hypothăques, No. 443; Huc, hypotheques, II, No. 689; Dalloz, Rep., XIII, No. 169; Baudry et Loynes, II, No. Suppl., Privilăges et hypothăques, No, 412; 902; Guillouard, II, No. 642; Planiol, II, Huc, XIII, No. 168; Planiol, II, No. 2647, No. 3630; Alexandresco, X, p, 546). 5461; Alexandresco, X, p. 545, 545). 10. Asttel, dacă dispare obligaţia sau 4. Ipoteca, fiind un drept real, dă drep- este afectată de un viciu radical, ipoteca tul creditorului ca, in caz de neplată a dispare de asemenea. (Pont, Commentaire- 
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traite des privilăges et hypoth&ques, II, 
No. 721; Dalloz, Râp., Privileges et hypo- 
theques, No. 727; Baudry et Loynes, II, 
No. 902; Guillouard, II, No. 642; Alexan- 
dresco, X, p. 546). 

ll. Stingerea sau nevalabilitatea ipo- 
tecii nu are nicio influenţă asupra obli- 
gației principale. (Dalloz, Rep. Privilă&ges 
et hypoth&ques, No. 727; Alexandresco, X, 
p. 548). . 

12. Proprietarul poate constitui ipoteca 
asupra imobilului său pentru datoria unui 
terț, fără a se obliga el însuşi. (Dalloz, 
Rep. Privileges et hypothăques, No. 728). 

13. Ipoteca, după o părere, nu poate fi 
cedată independent de creanţa pe care 
o garantează, deoarece este un drept ac- 
cesoriu. (Larombigre, Obligations, III, p. 
226, 255 urm.; Laurent, XXXI, No. 524 urm.; 
Alexandresco, X, p. 521, 547). 

14. După altă părere dominantă, ipo- 
teca poate fi cedată independent de 
creanța pe care o garantează. (Demante 
ei Colmet de Santerre, IX, No. 75 bis, VI 
um.; Pont, ÎI, No. 334; Dalloz, Rep., Pri- 
vileges et hypothăques, No. 949; Suppl., 
Priviloges et hvpoth&ques, No. 414; Huc, 
AL No. 170; Baudry et: Loynes, I, No. 
905), 

15. Ipoteca este indivizibilă prin natura 
sa, în sensul că fiecare parte din imo- 
hilul ipotecat garantează întreaga creanță 
şi fiecare parte din creanţă este garantată 
cu întreg imobilul ipotecat. (Demante et 
Colmet de Santerre, IX, No. 75 bis, IV; 
Dalloz, Rep., Priviltges et hypoth&ques, 
No. 732; Suppl., Privil&ges et hypothăques, 
No. 415; Pont, I, No. 530 urm.; Laurent, 
XXX, No. 175 urm.; Huc, XIII, No. 169; 
Aa II, No. 2655; Alexandresco, X, p. 
548). 

16. În cazul când mai multe imobile 
sunt ipotecate pentru garaniarea aceleiaşi 
datorii, fiecare imobil şi fiecare parte din 
ele garantează întreaga creanţă. (Lroplong 
II, No. 588; Pont, L, No. 536; Dalloz, Râp, 
Privilăges et hypoth&ques, No. 735; Suppl., 
Privileges et hypoth&ques, No. 415; Baudry 
et Loynes, IL, No. 898; Guillouard, II, No. 
641; III, No. 1532, 1554; Alexandresco, X, 
pi 549). 

17. În cazul când s'a plătit o parte. din 
creanța ipotecară, imobilul ipotecat ră- 
mâne în întregime afectat la plata restului 
creanţei. (Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 75 bis, IV; Dalloz, Rep., Privilăges 
et hypotheques, No. 735; Suppl., Privileges 
et hypoth&ques, No. 415; Baudry et Loynes, 
II, No. 899; Gnillouard, II, No. 636; III, 
No, 1552; Alexandresco, X, p. 549). 

18. Pentru ca ipoteca să afecteze între- 
gul şi fiecare parte a imobilului, trebueşte 
ca la constituirea ei să fi grevat întregul 
imobil, căci dacă ea a gievat numai o 
parte indiviză din imobil, ea se restrânge 
numai la această porțiune, restul rămâ- 
nând liber. (Dalloz, R&p., Suppl., Privil&ges 
et hypoth&ques, No. 416). 
_19, Indivizibilitatea ipotecii nu face ca 

IPOTECI Art, 1746 

datoria pe care o garantează să fie indi- 
vizibilă, deoarece accesoriile nu poi în- 
fluența principalul. (Demolombe, XXYVI, 
No. 560; Pont, IL, No. 353; Dalloz, Râp,, 
Privileges et hypoth&ques, No. 741; Suppl., 
Privileges et hypotheques, No. 417; Lau- 
rent, XXX, No. 176; Huc, XIII, No. 169; 
Baudry et Loynes, III, No. 1980; Gu- 
illouard, II, No. 638; III, No. 1549; Alexan- 
dresco, X, p. 549, nota 6). 

20. Din acest principiu rezultă că dacă 
creditorul pune în întârziere pe unul din 
moştenitorii debitorului, care deţine imo- 
bilele afectate la creanţă, aceasta nu îm- 
piedecă pe ceilalți moştenitori de a 
prescrie. (Troplong, Commentaire du titre 
des privileges et hypoth&gues, II, No. 878 
bis; Pont, I, No. 5353; Dalloz, Râp., Pri- 
vileges et hypotheques, No. 741; Baudry et 
Loynes, II, No. 901). 

21. Părţile pot prin convenţiune să re- 
strângă efectele indivizibilităţii ipotecii, 
deoarece indivizibilitatea este numai de 
natura iar nu de esența ipotecii. (Mourlon, 
III, No. 1430; Martou, Il, No. 695; Demante 
et Colmet de Sanierre, IX, No. 75 bis, V; 
Pont, 'Î, No. 531; Dalloz, Râp., Privil&ges 
et hypotheques, No. 745; Suppl., Privileges 
et hypoth&ques, No. 419; Laurent, XXX, 
No. 175, 179; Baudry et Loynes, [I, No. 
900; Planiol, Il, No. 2655; Alexandresco, 
X, p. 548, 550). 

22. Ipoteca după o părere, esie un 
drepi imobiliar, deoarece este un drept 
real asupra unui imobil. (Dalloz, -R&p. 
Suppl., Privileges et hypotheques, No. 415; 
Laurent, XXX, No. 174; Huc, XIII, No. 
168; Baudry et Loynes, II, No. 904; Planiol, 
II, No. 2648; Alexandresco, X, p. 545, 546). 

23. După altă părere, ipoteca constitue 
în adevăr un drept imobiliar numai când 
este alipită la o obligaţie imobiliară, de- 
oarece este un accesoriu al unei obligaţii 
dela care împrumută caracterul. (Duran- 
ton, XIX, No. 241; Demolombe, IX, No. 47I, 
472; Demanie et Colmet de Santerre, IX. 
No. 75 bis, III: Dalloz, Râp., Privileges et 
hypoth&ques, No. 730). 

24. Legile care guvernează ipotecile 
sunt de statut real. (Dalloz, Rep., Suppl. 
Privilăges et  hypotheques, No. 421), 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Din dispoziţiile art. 4 cod comercial 
rezultă că toate actele făcute de un co- 
merciant sunt prezumate comerciale, afară 
de acelea esențialmente civile, su dacă 
contrariu nu rezultă din act. Această pre- 
zumpție fiind „juris tantum“ poate fi com- 
bătută prin probe contrarii şi această 
probă incumbă celui care alegă contrariul. 

Imprumutul fiind o operaţiune foarte 
deasă în comerţ, şi întru cât în speţă nu 
sa specificat în ce scop s'a făcut împru- 
mutul, acesta cade sub prezumpția de 
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comercialitate, astfel că, fiind stabilit că 
împrumutul are o cauză comercială, şi 
paranţia ipotecară, care e un accesoriu, va 

DESPRE IPOTECI Codul eivi] 

“ fi şi ea tot comercială. (C. Apel Chişinău, 
s. LI, 7 Octomvrie 1924, Pand, Rom. 1935, II, 269), 

Art. 1147. — Dreptul de ipotecă nu se poate constitui decât 
în cazurile şi cu formele prescrise de lege. (Civ. 1772; Com. 10, 16; Civ. Fr. 2115; L. Belg. 42). 

Tezi. fr. Art. 2115. — IPhypothăque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autoris6es par la, loi. 

Doctrină. 

1]. Ipoteca este un act solemn, deoarece 
nu poate fi constituită decât în formă au- 
teniică. (Alexandreseo, .X, p. 554). 

2. Ipoteca este supusă inscripţiei în 
privința terţilor, însă această inscripţie 
nu este o formalitate substanțială a exi- 
stentei ipotecii. (Alexandresco, X, p. 551). 

In dreptul român, străinii pot fi cre- 

ditori ipotecari asupra imobilelor urbane 
şi chiar asupra imobilelor rurale, însă nu 
pot cumpăra la licitaţie imobilele rurale. 
(Alexandresco, X, p. 551). 

4. In maierie de recunoaştere a existen- 
tei unei ipoteci, legea interpretată în mod 
strict, existenţa ei neputând fi recunoscută 
în afară de dispoziţiile formale ale legii. 
(Pont, 1, No. 522; Alexandresco, X, p. 551, 
559). 

Art. 1748. — Ipoteca este sau legală sau convenţională), (Civ. 1749 urm., 1753 urm., 1760 urm., 1769 urm.; Civ. Fr. 2116; L. Belg. 43). 

Tezi. fr. Art. 2116. — Elle est ou legale, ou judiciaire, ou conventionelle. Text. belg. Art. 43. — Elle est legale, conventionnelle ou t&stamentaire, 

Doctrină, 

]. Ipoteca este generală sau specială. Ipoteca este generală când ea afectează 
toate imobilele prezente şi viitoare ale debitorului şi este specială când afectează anumite imobile determinate. (Dalloz, R€p., Privilăges et hypothăques, No. 746), 

Art. 149. — Ipoteca legală 
virtutea unei dispoziţiuni speciale 

Ipoteca convenţională este ac 

2. În dreptul român nu există ipoteca 
judiciară, ci numai ipoteci legale şi con- 
venționale. (Alexandresco, X, p. 542, 552). 

3. Ipoteca legală este generală. (Dalloz, R€p., Privileges et hypothe&ques, No. 747). 4. In dreptul român, ipotecile fie legale, 
fie convenţionale, sunţ supuse regulei spe- 
cializării, (Alexandresco, X, p. 549). 

este aceea care ia naştere în 
a legii. 
cea care ia naştere din con- vențiunea părţilor, cu formele „prescrise de lege. (Civ. 902, 1738 urm., 1745, 

diciaires, 

1753 urm., 1769 urm.; Civ. Fr. 2117 ; L. Belg. 44). 
Text. fr. Art. 2117. — I/hypothă que l&gale est celle qui resulte de la, loi. (rhypothăque judiciaire est 'celle qui râsulte des jugements ou actes ju 
I/hypothăque conventionnelle est celle qui "d&pend des conventions, et de la forme extârieure des actes et des contrats. Text. belg. Art. 44. — I'hypothăque l&gale est celle qui râsulte de la loi. " U'hypothăque conventionnells est celle qui depend des conventions et de la forme extârieure des actes et des contrats. 
I'hypothăque testamentaire est celle ou plusieurs immeubles spâcialement d 

des legs par lui faits. 

  

1) Art. francez corespunzător 2116, adaugă şi 

qui est 6tablie par le testateur sur un Esignâs dans le testament, pour garantie 

„ipoteca judiciară“. 
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Doctrină, 

1. În dreptul român nu există decât 
ipoteci legale şi convenţionale. (Alexan- 
dresco, X, p. 552). 

2. Ipoteca legală este aceea care ia na- 

Art. 1750. — Se pot ipoteca: 

IPOTECI Art, 1750 

ştere în virtutea unei dispoziţiuni speciale 
a legii, independent de orice conveţie. 
(Alexandresco, X, p. 555). 

3. Ipoteca convenţională este aceea care 
rezultă din convenţia autentică a părţilor. 
(Alexandresco, X, p. 555). 

1. Imobilele cari sunt în comerţ, cu accesoriile lor, ce după 
lege se privesc ca imobile; 

2. Uzuiructul asupra acestor imobile și accesorii. (Civ. 462 
urm., 471, 488—492, 963, 1310, 1770, 1777, 1778, 1824; L. agrară, 
123: Civ. Fr. 2118; L. Belg. 45). 

Tezi. fr. Avi. 2118. — Sont seuls suseeptibles d'hypothăques: 
19. Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires ; 
20. L/usufruit des mâmes biens et accessoires pendant le temps de sa dure. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 28 urm., 41, 158 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Abitaţie 18. Imobile prin incorporaţie 
Accesorii 6, 7, 11, 14. » 1, 9 bis, 
Amanet 9. Imobile prin natura lor 4. 
Bună credinţă 13. Imobile prin obiectul la 
Clădiri 9 bis, care se aplică 4, 14. 
Dependinţe 6. Imobile viitoare 2. 
Embatic 20. 
Enumerare limitativă 1. 
Executare silită 3, 15, 
Farmacie 9. 
Fructe 7, 8, 15. 
Imobile în comert 3, 
Imobile indivize 5. 
Imobile prezente 2. 
Imobile prin destinaţie 4, 

11—13. 

Ipotecă 1 urm. 
Locaţiune 10, 
Nudă proprietate 16, 17. 
Pământ 6, 7. 
Partaj 5. 
Servitute 19. 
Terenuri 6, 7. 
Terţi 13, 
Urmărire siliţă 3, 15. 
Uz 18 
Uzufruct 10, 14—17. 

Doctrină, 

1. Legea arată în mod limitativ bunu- 
rile cari pot fi ipotecate. (Alexandresco, 
X, p. 554). - 

2. Numai imobilele prezente, iar nu şi 
cele viitoare pot fi ipotecate, (Alexan- 
dresco, X, p. 554). 

3. Numai imobilele care sunt în comerţ 
pot fi ipotecate, deoarece în caz de ne 
plată imobilele se vând prin licitaţie şi 
imobilele care nu sunt în comerţ, nu pot 
fi vândute. (Mourlon, III, No. 1434; A- 
lexandresco, X, p. 555; Comp.: Baudry et 
Loynes, II, No. 910 urm.). 

4. Tot felul de imobile pot fi ipotecate. 
Astfel, pot fi ipotecate: imobilele prin 
natura lor, imobilele prin incorporaţie, 
imobilele prin destinaţie şi imobilele prin 
obiectul la care se aplică. (Alexandresco, 
X,_p. 556; Comp.: Huc, XIII, No. 174). 

5. Se poate ipoteca partea indiviză a 
unui imobil însă ipoteca va fi valabilă 
numai dacă imobilul ipotecat va cădea 
în lotul vâuzătorului. (Mourlon, III, No. 
1455; Alexandresco, 'X, p. 556, 557). 

6, Poi fi ipotecate, în primul rând, fon- 
durile de pământ cu: accesoriile şi depen- 
dințele lor. (Alexandresco, X, p. 557). 

7. Fructele imobilelor sunt imobile prin 
incorporație cât timp sunt prinse de ră- 
dăcini, aşa încât în calitatea lor de ac- 
cesorii, sunt ipotecate odată cu pământul 
din care fac parte. (Huc, XIII, No. 174; 
Baudry et Loynes, II, No. 914; Planiol, 
II, No. 2735, 2757; Alexandresco, X, p. 557). 

8. Ipoteca nu împiedecă pe proprietar 
a culege şi vinde fructele, deoarece el se 
poate folosi de lucrul său. (Planiol, II, No. 
2757, 3083; Alexandresco, X, p. 558). 

9. Dreptul de farmacie fiind un bun 
mobil incorporal, nu poate fi ipotecat, ci 
numai amanetat. (Alexandresco, X, p. 559), 

9 bis, Clădirile pot fi ipotecate deoarece 
sunt imobile prin incorporaţie. (Alexan- 
dresco, X, p. 559). 

10. Locatarul, arendaşul sau uzutruc- 
tuarul nu poate ipoteca construcţiile fă- cute de el pe terenul închiriat, arendat 
sau supus uzufructului. (Demolombe, IX, 
No. 168; Martou, III, No. 935; Laurent, 
XXX, No. 215 urm;; Guillouard, II, No. 
651; Alexandresco, X, p. 559, 560; Contra: 
Pont, I, No. 359; Il, No. 634: Huc, XIII, 
No. 175; Baudry et Loynes, II, No. 1298). 

1]. Pot fi ipotecate nu numai imobilele, 
“ci şi accesoriile lor, adică imobilele prin 
destinaţie, care sunt lovite de ipotecă o- 
dată cu fondul din care fac parte, fără 
să fie necesară vreo stipulaţie expresă în 
privința lor. (Baudry et Loynes, Il, No. 
916; Alexandesco, X, p. 560). 
„12. Imobilele prin destinaţie nu pot fi ipotecate deosebit de imobilul din care fac “parte. (Baudry et Loynes, II, No. 916; A- lexandresco, X, p. 560, nota 5). 

13. Proprietarul poate să facă să în- ceteze imobilizarea imobilelor prin desti- 
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nație şi să înstrăineze aceste lucruri, iar 
terţii dobânditori de bună credinţă, în 
acest caz, nu sunt supuşi acţiunii credi- 
torului ipotecar, (Alexandresco, X., p. 561; 
Comp.: Baudry et Loynes, II, No. 917; III, 
No. 2006). 

14. Potrivit dispozițiunilor art. 2118 ce. 
civ. îr. (1750 c. civ. rom.), uzufruciul asu- 
pra imobilelor şi accesoriilor lui, poate 
fi ipotecat, deoarece e] este imobil prin 
obiectul la care se aplică. (Alexandresco, 
X, p. 561) 

15. In caz de neplată, creditorul ipote- 
car al uzufructului va putea numai să 
vândă uzufructul iar nu să ia fructele. 
(Persil, Regime hypothâcaire, Î, No. 343, 
514; Troplong, II, No. 400; Pont, L. No. 
582; Alexandresco, 'X, p. 562). 

16. Proprietarul, poate să constitue ipo- 
tecă numai asupra uzufructului rămânând 
liberă nuda proprietate. (Toplong, II, No. 
400; Mourlon, III, No. 1437, nota 1; Poni, 
I, No. 381; Laurent, XXX, No. 211; Alexan- 

Art. 1151. — Mobilele nu 
1909; Civ. Fr. 2119; L. Belg. 

DESPRE POTECI Codul civi] 

dresco, X, p. 562; Contra: Martou, II, No. 
755; Baudry et Loynes, II, No. 920: Gu- 
illouard, II, No. 666). 

17. De asemenea, proprietarul poate. 
ipoteca numai nuda proprietate, rămânând 
liber - uzufructul. (Baudry et Loynes, I], 
No. 920; Alexandresco, X, p. 569). 

18. Drepturile de uz şi de abitaţie nu 
pot fi ipotecate, deoarece ele nu pot fi 
cedate. (Mourlon, III, No. 1459; Baudry et 
Loynes, II, No. 927; Guillouard, II, No. 
675; Planiol, II, No. 2728; Alexandresco, 
X. p. 565). 

19. Servituţile vor fi ipotecate odată 
cu fondul, ele neputând fi ipotecate in- 
dependent de acest fond. (Baudry et Loy- 
nes, "II, No. 928; Guillouard. II, No. 63; 
Planiol, II, No. 2729, 2739; Alexandresco, 
X, p. 564). 

20. Bezmanarul va putea să-şi ipote- 
cheze dreptul său de bezman. (Planiol, 
TI, No. 2730; Alexandresco, X, p. 564). 

pot îi ipotecate. (Civ. 472 urm, 
46). 

Text. jr. Art. 2119. — Les meubles n'ont pas de suite par hy pothăque. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 39 urm. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 2119 ce. 
civ. îr. (1751 ce. civ. rom), lucrurile mo- 
bile nu pot fi ipotecate, deoarece ele pot 
fi constituite amanet şi deci ipotecarea 
lor devine inutilă. Apoi dreptul de urmă- 

Art, 1752. — Nu se aduce 
„ codice dispoziţiunilor legilor marit 
stimentelor de mare. (C. com. 490 

rire în mâinile terţilor ar fi o piedecă 
pentru comerţ şi dreptul de preferinţă ar 
fi periculos, deoarece nu sar putea aduce 
la cunoştinţa terţilor. (Troplong, II, No. 
595; Mourlon, III, No. 1446; Laurent, XXX, 
No. 195; Alexandresco, X, p. 565). 

nicio  modificaţiune prin acest 
ime, în privința navelor şi ba- 
urm., 678—694; Civ. Fr. 2120). 

Tezt. fr. Art. 2120. — Il n'est rien innove par le present Code aux dis- positions des lois maritimes concernant 

Doctrină, 

1. Cu toate că lucrurile nu pot fi ipo- 

les navires et bâtiments de mer. 

tecate, totuşi prin excepţie se pot ipoteca 
vasele sau corăbiile. (Alexandresco, X, p. 566). 

Secţiunea 1. — Despre ipotecile legale. 

Art. 1153. — Drepturile şi creanțele cari se asigură de lege prin o ipotecă sunt: 
1. Ale femeilor măritate asupra bunurilor bărbatului * ; 2. Ale minorilor și interzişilor asupra bunurilor tutorelui; 3. Ale Statului, ale comun 

1) A se vedea, în legătură cu aceste articole, 
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elor şi stabilimentelor publice, asu- 

notele de sub textul articolelor 1256, 4281 şi 1283 Codul Civil.



Codul civil Art. 1754 DESPRE IPOTECI 

pra bunurilor perceptorilor şi administratorilor centrali"). (Civ. 343 
urm., 348, 390, 415 urm., 435, 454, 1242 urm., 1272 urm., 1281, 
1725, 1754 urm., 1762 urm., 1768, 1814; C. com. 799; L. Timb. 
42 $ 1; Civ. Fr. 2121). 

Tezi. Jr. Art. 2121. — Les droits et erâances auxquels P'hypothăque legale 
est attribute sont: 

Ceux des femmes mariles, sur les biens de leur mari; 
ia Ceux des mineurs et interdits, sur les biens de leurs tuteur; 

= Ceux de PEtat, des communes et des €tablissements publies, sur les biens 
des receveurs et administrateurs comptables. 

Bibliografie (continuare). 

"CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre tesfamente, p. 115; Despre ipoteci, p. 198 urm,, 209; 
DocaN P. GEORGE, Studii de drepi civil comparal, p. 65, 64, - 

Doctrină. 

], Art. 1755 e. civ. rom. care enumeră 
ipotecile legale, mărginindu-le numai la 
trei este necomplect, deoarece ipotecile le- 
gale consacrate de codul civil român sunt 
următoarele: 1) ipoteca legală a femeilor 
măritate pentru asigurarea dotei lor, ali- 
neabilă; 2), ipoteca legală a minorilor şi in- 
ierzişilor asupra imobilelor tutorului; 3) 
ipoteca legală a Statului, comunelor şi 
stabilimentelor publice asupra bunurilor 
perceptorilor “şi administratorilor conta- 
bili; 4) ipoteca legală a legatarilor asupra 
imobilelor moştenirei pentru asigurarea 
plăţii legatelor lor; 5) ipoteca legală în 
care degenerează privilegiile care nu au 

fost înscrise în termenul fixat de lege, 
(Alexandresco, X, p. 553, 566, 567). 

Jurisprudență, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 
1. O inscripție ipotecară asupra unei 

societăți în nume colectiv nu poate fi 
luată de către Siat pentru garantarea u- 
nor datorii a creditorilor personali ai a- 
sociaților, întru cât patrimoniul societății 
e distinct de acel al asociaților şi nu poa- 
te forma gajul creditorilor personali ai a- 
sociaților decât în măsura în care codul 
de comerţ o permite. (Cas. Î, 3105 din 2 
Noemvrie 1925, Pand. Săpi. 8/926, Curier 
Jud. 15 din 1926, Pand. Rom. 1926, III, 
129). 

$ 1. Despre siguranfțele femeilor măritate 2), 

Art. 1154. — Femeia va avea o ipotecă specială asupra bu- 
nurilor ce sunt afectate 
gurarea dotei alienabile. 

prin contractul de căsătorie pentru asi- 

Ipoteca se va înscrie de bărbat înaintea celebrării căsătoriei 
şi nu va avea efect decât dela data acelei inscripțiuni. 

Inscripțiunea va putea fi cerută şi de femeie. (Civ. 1242 urm., 1249, 1281, 1753, 1755 urm., 
39 $ 9, 42 $ 1; L. Belg. 64), 

1778, 1779; C. com. 796: L. Timbr. 

„Text, belg. Art. 64. — La femme aura une hypothăque speciale sur les biens qui sont affectes par le contrat de mariage, pour sâret6 de sa dot et de ses conventions matrimoniales. 
Elle pourra &galement stipuler, dans son contrat de mariage, une hypothăgue speciale pour garantie des reprises de toute nature, mâme  conditionnelles ou €ventuelles, quw'elle pourra avoir ă exercer contre son mari, 
Ces hypotheques seront inscrites par le mari avant la cel&bration du ma= riage, et auront leur effet ă, dater de inseription. 
L'inseription pourra aussi &tre requise par la femme. 

1) Din eroare se zice aici „centrali“ în loc de „comptabili“, cum este şi în textul francez. 2) A se vedea în legătură cu aceste articole, notele de sub textele Art. 1256, 1281 şi 1283 Cog Civ 
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“Art, 1755—1756 DESPRE  IPOTECI Codul civil 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre ipoteci, p. 198 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Anulare 3. 
Bunuri parafernale 5, 
Căsătorie putativă 3. 
Câştiguri nupţiale 5. 

| Imobil indiviz 7. 
Imposibilitate morală 2. 
Inscripţie 1, 9, 10. 
Ipotecă legală 1 urm. 

Clauze de întrebuințare 5. ulitate 3, 
Condiţiune rezolutorie 8, Parafernă 5, 
Condiţiune suspensivă 8. Rang 9. 
Dobânzi 6. Raţiune 2. 
Dotă 1/5, 6. Rezoluţiune 8. | a 
Femeie 41 urm. Separaţie de patrimonii 4. 
Fructe 6. Specializare 1. 

Doctrină. 

1, Femeia are o ipotecă legală asupra 
imobilelor bărbatului, supusă specializării 
şi inscripțiunei pentru siguranţa dotei sale 
alicaabile. (Alexandresco, VIII, partea |, 
p. . 

2, Ipoteca legală a femeii măritate a 
fosi înființată de legiuitor din cauza im- 
posibilităţii morale în care se află adese- 
ori femeia de a stipula o garanţie dela 
bărbatul său, atât înainte de căsătorie, 
cât şi în timpul căsătoriei. (Huc, XIII. 
No. 177; Baudry ct Loynes, Il, No. 97; 
Alexandresco, VIII, pariea |, p. 661). 

3. Ipoteca legală nu poate avea loc de- 
cât dacă căsătoria este valabilă. Fa poate 
însă rezultă din o căsătorie putativă, dacă 
femeia a fost de bună credinţă. (Pont, 1, 
No. 427; Baudry et Loynes, II, No. 974; 
Guillouard, II, No. 753; Alexandresco, VIII, 
partea I, p. 662). 

4. Ipoteca legală subsistă şi după se- 

paraţia de patrimonii, până la restituirea dotei. (Alexandresco, VIII, partea I, p. 
662). 

5. In dreptul român, după o părere, 
sunt garaniate prin ipoteca legală toate 
creanţele ei, precum: dota, clauza de în- 
trebuințare, câştigurile nupţiale, bunurile 
parafernale etc. (Nacu, îl, p. 698). 

6. După altă părere, prin ipoteca legală 
este garantată numai dota alienabilă a fe- 
meii şi a fructelor şi dobânzilor ei iai 
nu orice acţiune ar putea să aibă ea con- 
tra bărbatului. (Alexandresco, VIII, pan. 
I, p. 667 urm.). 

7. Dacă în momentul facerii contractu- lui de căsătorie, bărbatul este coproprieta- 
rul unui imobil în indiviziune, partea sa 
în imobil este lovită de ipoteca legală. 
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 671). 

8. Ipoteca legală loveşte şi imobilele 
supuse unei condițiuni suspensive sau re- 
zolutorii, caz în care dreptul femeii va 
fi în suspensie până la îndeplinirea con- 
diției sau va fi desfiinţat prin îndeplinire: 
ei. (Laurent, XXX, No. 367; Colin et Ca 
pitant, II, p. 89; Alexandresco, VIII. 
partea, I, p. 672). 

9. Ipoteca legală are rang din ziua 
luării inscripţiei, (Alexandresco, VIII, par- 
tea I, p. 675). 
„10. Inscripţia ipotecară poate fi luată 

şi de viitorul bărbat înainte de celebrarea 
căsătoriei. (Alexandresco, VIII, partea |, 
p. 672). 

„Art. 1155. — Prin contractul de căsătorie se vor specializa imobilele ipotecate, obiectele dotale garantate şi suma până în concurența căreia se va 

tion pourra âtre prise. 

putea lua inscripţiunea 1224 urm., 1281, 1756 urm.; L. Belg. 65). 
Tezi. belg. Art. 65. — Le contrat 

potheque, l'obiet de la garantie et la sor 

ipotecară. (Civ. 

dâsignera les immeubles greves de lhy- 
mme ă concurrence de laquelle Pinserip- 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre ipoteci, p. 198 urm. 

Doctrină, 

1, Ipoteca femeii măritate este speci- ală în sensul că irebueşte să fie s eciali- zată prin contractul de căsătorie. (Alexan dresco, VIII, partea I, p. 670, 673). 

Art. 1956. — In [i 

a 

1) Art, 
textul francez, 

belgian Corespunzător 66, nu cuprinde expresiunea „exprese“ 

2, Specializarea ipotecii legale a femcii măritate are de scop să mărginească in- scripția numai asupra imobilelor necesare 
pentru a conferi o garanție completă. (A- lexandresco, VIII, partea I, p. 670, 671). 

n lipsă de stipulaţiuni exprese!) de ipotecă în contractul de căsătorie sau când garanţiile deter minate prin acest 
. 

» Care nu se găsește nici în 
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Codul civil DESPRE IPOTECI Art, 175% 

contract nu vor îi îndestulătoare, femeia va putea, în timpul că- 
sătoriei, în virtutea autorizaţiunii date de către președintele _tri- 
bunalului domiciliului său, și până la concurența sumei dotei alie- 
nabile, să ceară înscripțiunea ipotecară asupra unuia sau mai 
multe imobile anume determinate ale bărbatului său. (Civ. 93, 1224, 
1281, 1755, 1757 urm., 1778, 1779; C. com. 796; L. Belg. 66%). 

Tezi. belg. Art. 66. — A d6faut de stipulation dW'hypothăque, ou en cas 
d'insuffisance des garanties dâterminâes par le contrat, la fomme pourra, pendant 
le mariage, en vertu de Lautorisation du president du tribunal de son domieile 
et ă concurrenee de la somme qui sera fixte par lui, requrir des inscriptions 
hypothâcaires sur les immeubles de son mari, pour sâretâ des droits &numerts au 
$ l-er de Lartiele 65. _ 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 198 urm. 

Doctrină, 

1. Femeia poate să stipuleze prin con- 
tractul său de căsătorie, o ipotecă asupra 
bunurilor bărbatului, însă, după o părere, 
această ipotecă nu 'mai este legală, ci 
convenţională. (Martou, ÎI[, No. 894, 895; 
22; Alexandresco, VIII, partea LI, p. 661, 

8). 
2. După altă părere, chiar în acest caz 

ipoteca femeii este ca întotdeauna legală 
asupra imobilelor bărbatului său. (Laurent, 
XXX, No. 581 urm), 

3, Femeia are interes să stipuleze prin 
contractul său de căsătorie o ipoiecă con- 
vențională, cu toate că ea are o ipotecă 
legală, pentru a-şi garanta averea sa pa- 
rafernală precum şi orice alte drepturi e- 
ventuale ce ar putea să aibă mai târziu. 
(Alexandresco, VIII, partea I, p. 668). 

4, Ipoteca legală a femeii măritate 
poate fi specializată şi în timpul căsăto- 

riei, după cum rezultă din art. 1756, 1757, 
şi 1758 din codul civil român. (Alexan- 
dresco. VIII, partea I, p. 670, 675, 674). 

5, Femeia poate să ceară o inscripţie 
suplimentară sau chiar o primă inscripție 
asupra bunurilor dobândite de bărbat, 
după celebrarea căsătoriei. (Alexandresco, 
VIII, partea I, p. 671, 673, 674), 

6. Bărbatul nu poate cere ca inscripția 
să fie luată asupra unor bunuri ce vor 
urma să intre în patrimoniul său. (Lau- 
rent, XXX, No. 564; Alexandresco, VIII, 
partea I, p. 671). 

7, Femeia va determina suma până la 
concurenţa căreia inscripția va fi luată. 
(Alexandresco, VIII. partea I, p. 673, 674). 

8. “Femeia specializează ipoteca legală. 
iar nu preşedintele tribunalului. (Alexan- 
dresco, VIII, partea 1, p. 674). 

9. Preşedintele tribunalului acordă sau 
refuză autorizaţia pe baza ari. 66 bis pr. 
civ. (Alexandresco, VIII, partea I, p, 674). 

Art. 1151. — Femeia va putea încă, chiar în caz de conven- țiune contrarie, dară cu autorizațiunea președintelui tribunalului domiciliului său, să ceară, în timpul căsătoriei, inscripţiuni ipotecare asupra imobilelor bărbatului său, pentru orice pretențiuni ar putea avea în contra lui, în virtutea foaiei sale dotale. (Civ. 5, 93, 1281, 1756, 1758; C. com. 796; L. Belg. 67 2, - 
Tezi. belg. Art. 67. — La femme pourra toujours nonobstant convention contraire, mais en vertu de Pautorisation du prâsident du tribunal de son domi- cile, regutrir, pendant le mariage, des inseriptions sur les immeubles de son &poux pour tontes causes de recours qw'elle peut avoir contre lui, telles que celles qui resultent d'obligations par elle souscrites, d'aliânations de ses propres, de donations ou de suecessions auxquelles elle aurait 6t6 appel&e. 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 198 urm. 

1) A se compara art. 1756 român, cu art. 66 din “Legea belgiană dela 1851, 2) A se compara art. 1757 român cu art. 67 din legea belgiană din 1854. 
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Art, 1758—1759 

Doctrină. 

1, Potrivit dispoziţiilor art. 1757 e. civ, 
rom. femeia are dreptul să ia, cu autori- 
zația preşedintelui tribunalului, în timpul 
căsătorie, o inscripţie ipotecară asupra 
bunurilor bărbatului, pentru nrice preten- 
țiuni ar avea în contra lui îusă numar 
în privinţa dotei sale iar nu şi în privinţa 
averii sale  parafernale. (Alexandresco, 
VIII, partea I, p. 667, 668). 

2, Pentru doia pe care femeia măritată 
poate s'o dobândească în timpul căsătoriei, 
prin donaţiuni sau succesiune ab intestat 
sau testamentară, ea nu va putea lua in- 
scriplia decât potrivit dispoziţiilor art. 
1757 c. civ. rom. cu autorizarea preşedin- 
telui tribunalului. (Laurent, XXX, No. 378, 

DESPRE IPOTECI Codul cişil 

588; Alexandresco, VIII, partea |, p. 675, 
3, Femeia nu poate lua inscripția ipo- 

tecară după desfacerea căsătoriei prin di- 
Yorț, însă poate lua inscripţia ipotecară, 
în baza art. 1780 c. civ. rom, la desface- 
rea căsătoriei prin deces, în termen de trei luni dela moartea bărbatului. (Alexan- 
dresco, VIII, partea I, p. 675, 676). 

4. Femeia poate lua inscripţia ipotecară 
chiar în urma începerii urmăririi silite a 
imobilului bărbatului, până la adjudeca- 
rea lui definitivă. (A lexandresco, VIII, 
partea I, p. 676, 677). 

5. In timpul căsătoriei înscripţia luată 
de femeie nu are nevoie să fie reînoită, 
chiar dacă căsătoria ar ţine mai mult de 
cincisprezece ani. (Alexandresco, VIII, 
partea I, p. 677). 

Art. 1758. — Inscripțiunile luate în virtutea articolelor 1756, 1757, vor arăta special fiecare imobil, şi vor determina sumele pentru care sunt cerute acele înscripțiuni. (Civ. 1281, 1754, 1759 urm., 1780; L. Belg. 68). 

Text. belg. Art. 68. — Les inseriptions prises en vertu des articles 66 et 67 dâsigneront specialement chaque immeuble et exprimeront les sommes pour lesquelles ces inseriptions sont requises. 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAC, N,, Despre ipoteci, p. 198 urm. 

Doctrină, 

1, In dreptul român există principiul publicităţii şi specializării ipoteci; legale a 
femeii măritate. (Alexandresco, VIII, par- 
tea Î, p. 672).: 

2. “Inseripţiunile ipotecare legale vor 
trebui să determine suma creanţelor do- tale şi să indice imobilele asupra cărora 
se ia inscripția. (Alexandresco, VIII, par- 
tea Î, p. 673). 

Art. 1159. — In toate cazurile determinate mai sus, în cari femeia măritată are drept de a cere 
asupra bunurilor imobile ale bărbatului, 

inscripțiunea de ipotecă 
dacă ea nu va exercita acest drept, îl va putea exercita, în numele ei, acel ce a constituit dota și, în lipsa acestuia, chiar procurorul!) tribunalului de prima instanță al domiciliului femeiei. 

și urm.; Leg. 29 Oct. 1877; L. 
Tezt. belg. Art. 69. — Dans les 

(Civ. 1281, 
Belg. 69, 70 2), 

cas prevus par les articles prâcâdents, et 

1754 urm.; Pr. civ. 80 

en se conformant aux răgles qui y sont preserites, les parents et alli6s des poux Jusqwau _troisi&me degr6 inclusivement 
de la femme. 

Tezt. belg. Art. 70. — Le 
le procureur du Roi pr&s le _tribu 
qusrir ces inseriptions au nom de 

Le mari pourra toujours les 

  

1) Este disc 
Octomvrie 1877 asu 

utabilă chestiunea d 
Le (44 asupra atribuţiunilor Ministerului publi procedură civilă, 

pourront requdrir les inseriptions au nom 

juge de paix du canton du domieile marital et nal de 'premitre instance pourront d'office _re- 
la femme. 
prendre de son chef. 

acă exerciţiul acestui drept îl mai are Procurorul, în urma legii din 20 ic. A se vedea şi dispoziţiunile art, 80 şi urm, din noua 2) A se compara art. 1759 român cu art, 69 şi 70 din Legea belgiană din 1851, 
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Codul civil 

Doctrină. 

1. Când femeia nu ia măsurile prevă- 
zute de art. 1756 şi 1757 c, civ. rom, fie 
din neglijenţă, fie pentru a nu compro- 
mite creditul bărbatului, art. 1759 din a- 
celaşi cod dă dreptul de a lua inscrip- 
ţia ipotecară ; constituitorului dotei, fără 
nicio autorizaţie dela preşedintele tribuna- 
lului. (Alexandreseo, VIII, partea 1, p. 
674, 675). 

DESPRE IPOTECI Art, 1760—19761 

2. Cu toate că în art. 1759 c. civ. rom, 
se arată că inscripția poate fi luată şi de , 
procurorul tribunalului, acest drept nu-i 
mai aparţine astăzi în urma legii din 29 
Octomvrie 1877, decât doar dacă femeia 
ar fi minoră. (Alexandresco, VIII, partea 
I, p. 675), 

3. Bărbatul poate lua inscripţia şi în 
timpul căsătoriei în calitate de manda- 
tar legal al soţiei. (Alexandresco, VIII, 
partea |, p. 677, 678). 

Art. 1760. — Femeea nu va putea renunța, nici întrun caz, în 
favoarea bărbatului său, la inscripţiunile luate în virtutea artico- 
lelor precedente. (Civ. 5, 1253, 1281, 1754—1759; L. Belg. 71). 

Tezi. belg. Art. 71.— La femimej ne poura, renoncer, directement au profit 
de son mari, aux inscriptions prises en vertu des dispositions preeedentes. 

„ Bibliografie (continuare), 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 205 urm. 

Doctrină. 

1. Femeia nu poate renunţa nici la 
dreptul său de a lua o inscripţie ipote- 
cară asupra imobilelor bărbatului, nici la 
inscripţiile ce ea le-a luai sau au fost luate 
de alţii în numele ei. (Alexandresco, VIII, 
partea I, p. 681). 

2. Renunţarea nu o poate face nici în 
favoarea bărbatului, nici în favoarea u- 
nui terţ, chiar dacă s'a pronunţat separa- 
ţia da patrimonii.  (Alexandresco. VIII, 
partea I, p. 681). 

3. Clauza dintr'un contract de căsătorie, 
prin care femeia şi-ar rezerva dreptul de 
a renunţa la ipoteca sa legală sau la in- 

scripția luată, este nulă. (Colin et Ca- 
pitant, II, p. 902; Alexandresco, VIII, par- 
tea LI. p. 681). 

4. Femeia nu poate renunța la rangul 
ipotecii sale în favoarea unui terţ. (Mar- 
tou, LII, No. 930 urm.; Laurent, XXXI, 
No. 328 urm.; Alexandresco, VIII, partea 
I, p. 681, 682). 

5. Femeia poate renunța la ipoteca sa 
legală când este vorba de căpătuirea co- 
piilor, de procurarea de alimente farai- 
liei, etc. (Alexandresco, VIII, partea 1, 
p. 682, 863). . 

6. A se vedea: art. 1281 din codul civil 
cu notele respective). 

Art. 1761. — Bărbatul va putea contesta valoarea dotei alie- 
nabile, pentru care s'a luat inscripțiune de femeie după săvârşirea 
căsătoriei. In cazul acesta tribun alul va decide întrun mod sumar 
asupra contestaţiunii, numind experţi pentru estimațiunea dotei 
alienabile, şi ascultând raportul lor, precum și concluziunile procu- 
rorului '). (Civ. 1281, 1756 urm.; L. din 29 Oct. 1877; L. Belg. 72). 

„Teat. belg. Art. 72. — Dans le cas des articles, 66, 67, 69 et 70, le mari pourra, demander que !hypothăque inserite pour raison des reprises de la femme soit. reduite aux sommes que la femme peut avoir ă reclauner, et restreinte aux immeubles suffisants pour les garantir, 
Le tribunal 

des relations d'amiti€. 

statuera comme en matitre sommaire, le procureur du Roi en- „tendu et contradictoirement avee lui apres avoir pris Pavis des trois parents de la femme, et ă, dâfaut de parents dans la, distance de 
mâtres, lavis de: trois personnes connues pour avoir avec la femme 

plus proches 
deux myria- 
ou sa famille 

1) Conform legii din 20 Octomvrie 1877 asupra atribuțiunilor Ministerului publi iuni astăzi nu mai sunt necesare. A se compara art. 4761 român cu art. 72 din Legea Belgiabă dela des coneluziuni astăzi 
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Art, 1762 DESPRE POTECI Codul civil 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAO. N, Despre ipoleci, p. 201, urm. 

Doctrină Laurent, XXX, No. 406; Alexandresco, VIII, ” - partea I, p. 678, 679). , 1. În cazul când ipoteca a fost stipu- 4. Creditorii bărbatului vor putea de- lată prin contractul de căsătorie, deci este ei (ML î Fo egucerea ipotecii fe convențională iar nu legală, ea nu poate [i meii. ( a ou, 1, Deci RA va cere dela desființată nici în totul, nici în parte, 5. Re | a Apoi imobilului ue ge prin voinţă unilaterală a bărbatului. (Mar. tribunalul Situaţiunii A ut E tou, III, No. 939; Alexandresco, VIII, par- posi eigerisă, „ipoteca. (Alexandresco, , 
tea IL, p. 664, 679), ibu "judecă e rerea de redu- 2. Bărbatul poate cere reducerea ipo- 6. Tribunalul judecă ce u i Se A Pau cere făcută de bărbat, în mod suveran şi 
tecii legale a femeii, când ea este excesivă, de urgenţă, cu citarea „soției şi în urma je că inscripția a fost luată, de CMEIe, nuj raport de expertiză. (Alexandresco, 
fie de constitutorul dotei, fie de însăşi - e VIII, partea I, p. 679). | bărbatul, dacă se dovedeşte că el sa în- 7. Conclaziie procurorului nu mai sunt 
şelat asupra valorii dreptului pe care a 

î a legii din 29 Octomrrie 
voit să-l garanteze, (Alexandresco, VIII, 1977. afară d fenician ar fi minoră, (A- partea LI, p. 678). 

lexandresco, VIII, partea I, p. 680). 3. Bărbatul va putea cere liberarea i- 8, După admiterea reducerii, se poate 
mobilelor de orice ipotecă dacă siguranța  lua'o nouă inscripție, dacă aceasta a de- 
acordată femeii a devenit inutilă cum ar venit necesară pentru femeie. (Martou, Il, fi prin întrebuinţarea banilor dotali, ac- No. 91: Laurent, XXX. No. 411; Alexan- ceptaji de femeie. (Martou, III, No. 93%;  dresco. VIII, partea 1, p. 680). 

$ 2. Despre garanţiile ce sunt obligaţi a da tutorii în interesele minorilor şi înterzişilor. 

Art. 1762. — Inaintea intrării tutorilor în administraţiunea tu- telei, consiliul de familie va defige suma pentru care se va lua „ inscripțiunea ipotecară, va arăta anume imobilele tutorelui asupra Căror această inscripțiune se va cere. La determinarea sumei inscripțiunii, consiliul de familie va avea în vedere starea minorului sau a interzişilor, natura valorilor de care se compune această stare Și eventualităţile de responsa- bilitate la care poate îi supus tutorul. , Consiliul de familie, după împrejurări, poate decide ca suma inscripțiunii să nu fie mai mare decât venitul pe un an al stării minorului sau a interzisului, (Civ. 390, 454, 1763, 1774, 1776, 1780; Pr. Civ. 638 urm.; L. Belg. 49 1), 
Tezi. belg. Art. 49. — Lors de la nomination des tuteurs ou avant entre 

en exereice de toute tutelle, le conseil de famile fixera la somme pour laquelle 
il sera, pris inscri ption hypothâcaire; il dâsignera les immeubles sur lesquels cette 
inseription devra, âtre requise, eu gard î, la fortune des mineurs et des interdits, ă la nature des valeurs dont elle se compose et aux 6ventualitâs de la responsa- Dilit€ des tuteurs, 

Le conseil de famille pourra d'aprâs les cireonstances, declarer qu'il ne 
sera pris aucune inseription sur les biens du' tuteur. Cette declaration. n'aura 

3 . A 2 . d'effet que Jusqu'ă r&vocation. 
INDEX ALFABETIC Inscripţie 2—13, Inventar 8. 

(la doctrină), Inscripţie suplimentară 10, ipotecă generală 2, 
NR | _ 

| Interdicţie 1 urm, Ipotecă legală t urm. 

Administraţie 5,6, 7. | Consiliu de familie 7—3, Interdicţie judiciară 1, potecă specială 3—5, 8. 

Avere 7-10, 11, 12. Interdicţie lagală 1, Judecători de ocol 12, 
DN 

1) A se compara art, 1762 român cu art. 49 din legea belgiană dela 1851, 
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Codul civil 

Lucruri mobile 9, Sumă 7—11, 
Minori 1 urm. Tribunal 12. 
Oficiu 12. Tutor 1, 5—7, 11. 
Reînoire 13, Venit 11. 
Specializare 3—5, 8. 

Doctrină, - 

1. Minorii şi interzişii atât legali cât 
şi cei judecătoreşti au o ipotecă legală a- 
supra imobilelor tutorului lor. (Alexan- 
dresco, II, p. 669). 

2, Această ipotecă este generală în sen- 
sul că poate fi înscrisă asupra tuturor i- 
mopilelor tutorului. (Alexandreseo, II, p. 
669). 

3. Această ipotecă este specială, în 
sensul că inscripția se ia numai asupra 
imobilelor care să ajungă pentru garan- 
tarea drepturilor minorilor şi interzişilor. 
(Alexandreseo, II, p. 669 urmn.). 

4, Specializarea constă în fixarea sumei 
pentru care trebue să se ia inscripţia şi 
în arătarea imobilelor asupra cărora tre- 
bue să se ia inscripţia. (Alexandresco, II, 
p. 672, 673). 

5, Specializarea şi inscripția trebuese 
să aibă loc înainte de intrarea tutorului 
în administraţie. (Alexandresco, II, p. 675). 

6. Actele făcute de iutor înainte de 
luarea inscripției sunt valabile. (Laurent, 
XXX, No. 285; Alexandresco, II, p. 673). 

7. La determinarea sumei pentru care 
trebue să se ia inscripţia, consiliul de fa- 
milie va lua în consideraţie starea mino- 
rului, garanţia trebuind să fie proporţio- 

Art. 1768. — Deliberaţiunea 
vată și dată după ce tutorul va 

DESPRE IPOTECI Art, 1763—1764 

nală cu averea ce va administra tutorul. 
(Alexandresco, II, p. 673). 

9. Deoarece consiliul de familie nu cu- 
noaşte exact averea minorului când se 
face specializarea ipotecii, nefiind făcut in- 
ventarul, printr'un vot ulierior se va pu- 
tea mări sau micşora suma pentru care 
trebue să se ia inscripția. (Laurent, XXX, 
No. 29%; Alexandreseo, II, p. 673, nota 4) 

9. La determinarea sumei pentru care 
trebue să se ia inscripţia, consiliul de fa- 
milie va lua în considerare, natura valo- 
rilor din care se compune averea minoru- 
lui, pentru averea mobilă trebuind o garan- 
ție mai mare. (Alexandresco, II, p. 674). 

10. Dacă în timpul tutelei minorul, do- 
bândeşte altă avere, se va lua o inscripţie 
suplimentară. (Laurent, XXX, No. 500; A- 
lexandresco, II, p. 674, nota î, 681). 

11. Consiliul de. familie, luând în con- 
sideraţie eventualitatea răspunderii, la car€ 
poate fi supus tutorul, poate hotărî ca su- 
ma inscripției nu va fi mai mare ca veni- 
tul pe un an al averii minorului sau in- 
terzisului. (Alexandresco, II, p. 674). 

12. În cazul când consiliul de familie, 
deşi legiuit chemat, nu se întruneşte, i- 
poteca va fi specializată şi inscripția va 
fi ordonată de tribunal sau de judecătoria 
de ocol, în virtutea dispoziţiilor art. 367 
c. civ. rom. (Alexandresco, II, p. 678). 

13, Inscripţia ipotecei legale nu este 
supusă reînoirii în tot timpul tutelii sau 
interdicţiei. (Alexandresco, II, p. 678). 

consiliului de familie va îi moti- 
îi ascultat sau chemat. (Civ. 388, 

1762; Pr. Civ. 638 urm.; L. Belg. 50). 

Text. belg. Art. 50. — La dâliberation du conseil de famille sera motivee. 
Dans le cas 6nonc6 au $ I-er de 

entendu ou appel€. 

Doctrină, 

]. La caz de tutelă dativă, consiliul de 
familie va specializa ipoteca, ascultându- 
se şi pe întor. (Alexandresco, II, p. 673, 
nota 3). 

2. Deliberarea consiliului de familie 
prin care se fixează suma pentru care tre- 
bue să se ia inscripția şi se specializează 
imobilele asupra cărora se va lua inscrip- 
ţia ipotecară, trebuește să fie motivată, 
deoarece este supusă contestaţiei înaintea 
justiţiei, din partea tutorului. (Alexan- 
dresco, ÎI, p. 675), 

3, Părerile separate ale membrilor con- 
siliului de familie vor fi arătate în PTo- 
cesul verbal încheiat de consiliul de fa- 
milie. (Martou, II, No. 800; Laurent, XXX, 

article prâeedent, le tuteur devra tre 

No. 287; Alexandresco, II, p. 675, nota 3). 
4. Când deliberarea consiliului este cu 

totul nemotivată sau motivată necomplet, 
ea va putea fi anulată în justiţie, numai 
după contestaţia tutorului sau a minoru- 
lui. (Laurent, XXX, No. 286; Alexandresco, 
II, p. 675), 

5. La deliberare, va fi chemat totdeau- 
na tutorul pentru a da informaţii asupra 
averii minorului şi asupra imobilelor ce 
urmează a fi grevate de ipotecă. Dacă el 
fiind chemat nu vine, consiliul de familie 
va putea delibera şi în lipsa lui. (Alexan- 
dresco. IL. p. 675, 676). 

6. Deliberarea consiliului de familie nu 
este supusă omologării tribunalului, de- 
oarece legea nu o cere. (Laurent, XXX, No. 
289; Alexandresco, II, p. 676), 

Art. 1164. — Tutorul va putea contesta valoarea venitului 
pentru care s'a cerut inscripțiune la tribunalul de prima instanţă, 
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Art. 1765 DESPRE IPOTECI Codul civi] 

la care caz, tribunalul va urma întocmai ca la articolul 1761. (Civ. 1761 urm., 1780; Pr. civ. 638 urm.; L. Belg. 51%). 
Text. belg. Ari. 51. — Le tuteur, le subrog& tuteur, ainsi que tout membre du conseil de famille pourra, dans la huitaine, former opposition ă la d6libe- ration. 
Cette opposition, qui dans aucun cas ne sera, suspensive, devra, âtre forme contre le subrog6 tuteur, si elle tend ă, faire reduire les garanties determin6es par le conseil de famille, au profit des mineurs et des interdits, et contre le tuteur, si elle a pour but de les faire auementer. Le tribunal statuera comme en matiăre urgente, apres avoir entendu le procureur du roi et contradictoirement avec lui. 

Doctrină, când garanţia hotărîtă ar fi neîndestulă- toare pentru garantarea minorului. (Ale- 
1, Tutorul poate face contestaţie înain- xandresco, II, p. 676, 677). tea tribunalului sau judecătorului de ocul, 6. Membrii consiliului de familie Yor 

asupra valorii venitului pentru care s'a ho- putea face oricând contestaţie, deoarece 
tărît luarea inscripției ipotecare, pentru legea nu cere un termen şi aceasta chiar 
ca instanța judecătorească să reducă ga- dacă au aprobat rezoluția, deoarece ei nu 
ranția ipotecară, (Alexandresco, II, p. sunt legaţi de părerea lor, fiind în cauza 
76). 

i 
, 

interesele minorului, (Laurent, XXX, No, 
2. Dacă tutorul a aprobat expres sau 292; Alexandresco, II, p. 677). 

tacit hotărîrea consiliului de familie, el 7. Când averea minorului ce ariia- 
nu. mai poate introduce contestaţie. (Lau.  vut-o în momentul deschiderii tutelei ar fi 
rent, XXX, No. 291; Alexandresco, II, p. pierit cu desăvârşire sau numai în parte, 
676, nota 2, 677). 

consiliul de familie va putea ordona şter- 
3. Instanţa de judecată va hotărî asu- gerea sau reducerea  inscrinției, (Martou, 

pra contestaţiei, după citarea tuturor mem- II, p. 855 bis; Laurent, XXX, No. 317; A- 
rilor consiliului de familie, de urgenţă, lexandresco, II, p. 684). 

cu apel la instanța superioară. (Alexan- 8. Dacă în timpul tutelei, tutorul do- 
dresco, II, p. 676). 

bândeşte şi alte imobile şi inscripția luată 
4. Concluziile ministerului publice sunt fusese neîndestulătoare, consiliul de fami- 

necesare la judecarea contestației. (Alexan- lie va putea ordona luarea inscripţiei şi a- 
dresco, II, p. 676 o supra acestor noi imobile dobândite, cu 

+ Membrii consiliului de familie, chiar drept pentru tutor de a face contestaţie. 
cei cari au votat rezoluţia adoptată, vor (Alexandresco, II, p. 684, 685), 
avea şi ei dreptul de contestaţie, atunci 

„Art. 11165. — Inscripțiunea va îi luată de tutor în virtutea de- liberaţiunii consiliului de familie. (Civ. 1762 urm., 1766, 1780; Pr. Civ. 638 urm.; L, Belg. 522). 
Tezi. belg. Art. 53, -- L/inseription sera prise par le tuteur ou le subrogă 

îuteur, en vertu de la d6libâration du conseil de famille, Si le -tuteur S'ingăre dans la gestion avant que cette formalit6 ait 6t6 
remplie, le conseil de famille, convoqu6, soit sur la vEquisition des parents ou 
autres parties intâresstes, soit d'office par le juge de paix, pourra lui retirer 
la, tutelie. 

Le subrog6 tuteur est tenu, sous sa, resposabilite personelle, de veiller ă ce 
po . - ae Linseription soit valablement prise sur les biens du tuteur ou de la prendre 

ui-mEme. 

Doctrină, lără ca tutorul să fie nevoit a constitui o 1. Deliberarea consiliului de familie care  ipotecă. (Alexandreseo, II, p. 677), _ 
hotărăște suma pentru care trebue să se 2, Inscripţia ipotecii legale va fi luată 
ia inscripția şi care specifică imobilele a. de însăşi tutorul; deoarece el este obligat 
Supra cărora trebue să se ia inscripția, să apere drepturile incapabilului. (Ale. 
înlocueşte actul care dă naştere la ipotecă.p „ Xandresco, II, p. :677). 
În II II 

DA se compara arț. 1764 român cu art. 51 din Legea belgiană din 1851. 
2) A se compara art. 1765 român cu art. 52 din Legea belgiană din 1851. 
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Codul civil DESPRE IPOTECI Art. 176€—1768 

Art. 1766. — Consiliul de familie va putea numi special pe 
unul din membrii săi, sau orice altă persoană, pentru luarea in- 
scripțiunii. (Civ. 1765, 1780; L. Belg. 53). 

Tezt. belg. Art. 53. — Le conseil 
mettre l'un de ses 

Doctrină, 

1. Consiliul de familie va putea rândui 
pe unul din membrii săi sau o altă per- 
soană pentru luarea inscripției ipotecare 
legale, (Alexandresco, II, p. 677, 678). 

2. Persoana care a primit însărcinarea 
sa ia inscripția este răspunzătoare de mo- 

de famille poura spâcialement com- 
membres ou toute autre personne pour requtrir Pinseription. 

dul cum şi-a îndeplinit mandatul dat şi 
acceptat. (Alexandresco, II, p. 678, nota 1). 

3. Ipoteca legală garantează capitalurile 
datorite minorului precum şi accesoriile 
creanţei, cum sunt procentele care au ajuns 
la scadență în cursul tutelei, (Laurent, 
XXX, No. 277; Alexandresco, II, p. 680). 

Art. 1167. — Când tutorele este 'tatăl sau mama rămasă în 
viață, ipoteca legală nu va avea loc. (Civ. 344 urm., 352 urm., 
541, 1753 $ 2%). 

Doctrină. 

]. Toţi tutorii, chiar ascendențţii, sunt 
supuşi ipotecii legale, afară de tatăl şi 
mama care sunt scutiţi de această garan- 
ție, deoarece suni presupuşi a avea afec- 
țiune pentru copiii lor. (Alexandreseo, II, 
p. 681). 

2. Mama, chiar căsătorită a doua oară 
şi menţinută în tutelă, nu este supusă i- 
potecii legale. (Alexandresco, II, p. 681, 
nota 1; Contra: Nacu, I, p. 84). 

3. Ipoteca legală este de strictă inter- 
pretare şi nu poate exista asupra bunurilor 
administratorilor cari nu sunt tutori. (A- 
lexandresco, II, p. 682). 

4. Cel de al doilea bărbat al mamei, 

5 3. Despre garanţiile ce sunt obligaţi a da Statului, 

menţinută în tutelă, este supus ipotecii le- 
gale. (Alexandresco, II, p. 681). 

5. Tutorul ad-hoc numit pentru o afa- 
cere specială, nu este supus ipotecii legale, 
deoarece nu administrează averea minoru- 
lui. (Laurent, XXX, No. 268; Guillouarăd, 
IL, No. 710; Alexandresco, II, p. 681, nota 2). 

6. Tatăl administrator legal, nu este su- 
pus ipotecii legale. (Alexandresco, II, p. 
682, nota 2). 

7. Minorii emancipaţi şi persoanele 
puse sub consiliu judiciar nu au ipotecă 
legală asupra imobilelor curatorului sau 
consiliului. (Laurent, XXX, No. 270; Bau- 
dry et Loynes, II, No. 1175; Alexandresco, 
II, p. 682, nota 2). 

comunelor şi stabilimentelor 
publice, perceptorii şi administratorii contabili. 

Art. 1768. — Ipoteca legală a Statului, a comunelor și a sta- 
bilimentelor publice asupra bunurilor perceptorilor și administra- torilor publici, nu se poate stabili decât asupra bunurilor prezente, iar nu şi a celor viitoare. (Civ. 1725, 1753 $ 3, 1775, 17182). 

Doctrină, 

1, In afară de privilegiile stabilite de 
legiile speciale, după cum se arată în art. 
1725 ce. civ. rom. Statul, comunele şi sta- 
bilimentele publice cum sunt spitalurile, 
azilurile, ospiciile etc., au o ipotecă legală 
asupra bunurilor prezente, iar nu şi a ce- 
lor viitoare, ale perceptorilor şi administra- 

torilor comptabili. (Alexandresco, 
570). 

2. Această ipotecă este specială. (Alexan- 
dresco, X, p. 570). 

3. Această ipotecă are rang şi-şi produce 
efectele faţă de toată lumea din ziua in- 
scripției sale în registrele respective. (A- 
lexandresco, X, p. 571). 

X, p. 

1) Acest art. 1767, nu-şi are echivalentul său nici în Codul civil francez, nici în Legea belgiană din 1851, El este o inovaţie a legiuitorului român. 
2) A se vedea ast. 27 din „Legea comptabilității generale a statului“ din 21 Martie 1903 din 1906, 1910 şi 1911), precum Şi „Legea de urmărire: din 24 Martie 1877 (art. 8); de asemenea și (ca mod. Codul civil. 

45003, — Codul civil adnotat. — IX, — 26 
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„Art, 1769 
DESPRE IPOTECI "Codul civil 

Secţiunea II. — Despre ipofecile convenţionale. 

Art. 1769. — Cine are capacitatea de a 
113, 199, 401, 430, 454, 458, 538, 834, 

1248, 1265, 1306, 1310, 1535, 1749, 1770 urm.; 

poate a-l și ipoteca. (Civ. 
948, 950 urm, 

înstrăina un imobil, 

C. com. 12, 16, 724, 726; L. agrară 123; Civ. Fr. 2124; L. Belg. 73), 
Tezi. fr. Art. 2124, — Les hypothâques conventionnelles ne peuvent âtre consenties que par ceux qui ont la 

mettent. 
capacit6 d'aliener les immeubles qu'ils y sou- 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 184Burm., 226 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Anulare 3—6, 11. 
Bună credință 9. 
Capacitate 1, 12—14, 
Condiţiune suspensivă 7, 
Drept imobiliar 2. 
Imobil 1 urma. 
Imobil indiviz 8, 
Imprudenţă 9. 
Invocare 4, 5, 

Lucrul altuia 2—6. 
Lucruri viitoare 3, 
Minor emancipat 13. 
Moștenitor aparent 9. 
Nulitate 3—6, 11. 
Partaj 8. 
Proprietar aparent 10. 
Proprietate 2, 5—8. 
Reprezentanţi 5, Ipotecă convenţională 1 Simulaţie 10. urm, Terţi 5. 

Licitaţie 8. Vânzare 5, 

Doctrină, 

1. Ipoteca convenţională nu poate fi con- stituită decât de acei cari au capacitatea să înstrăineze imobilul supus ipotecii. (A- lexandresco, X, p. 573). 
2. Pentru ca cineva să poată constitui o ipotecă asupra unui imobil sau unui drept imobiliar, trebueşie să fie proprie- tarul acelui imobil sau să fie învestit cu acest drept imobiliar, neputându-se ipo- teca un imobil sau un drept imobiliar a- parținând altuia. (Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 92 bis, III; Pont, IL, No. 624, 625; Huc, XII, No. 2%; Baudry et Loynes, II, No. 1504; Planiol, II, No. 2793; lexandresco, X, p. 574). 
3y Ipoteca lucrului altuia este nulă ab- solut şi nu poate fi validată prin întâm- plarea unor evenimente ulterioare, deoare- ce ari. 2129 c. civ. fr, (1775 e. civ. rom.) prevede că nu se pot ipoteca bunurile vii. toare. (Martou, III, No. 953, Pont, II, No. 628 urm.; Laurent, , , 471; Baudry et Loynes, II, No. 1305 urm.; Planiol, II, No. 2794;  Alexandresco, X, p. 574, 575). 
4, Nulitatea ipotecii lucrului altiuia poa. te fi invocată de orice persoană interesată, (E laniol, II, No. 279%; Alexandresco, Ă, p. 75). 
5. Astfel, nulitatea poate fi invocată de proprietarul imobilului şi de reprezentan- ţii săi, precum şi de teriii cărora constitu- " torul ipotecii le-ar fi vândut sau ipotecai din nou imobilul în chestiune, după ce e] a_ devenit proprietarul lui. (Pont, II, No. 627; Laurent, XXX, No. 47: Baudry et 

Loynes, II, No. 1512; Alexandresco, X, p. 575; Comp. contra: Troplong, II, No. 522 urm.), 
6, Nuliiatea poate fi 

săşi constituitorul ipotecii, după ce ar [i devenit proprietarul imobilului ipotecat. [Pont, II. _No. 630; Martou, III, No. 100; urent, XXX, No. 470: Baudry et Loynes, II, No. 1511; Alexandresco, X, p, 576; Con. tra: Troplong, II, No. 517 urimn.; Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 9 bis, III, urm.), 
7, Se poate constitui o ipotecă de către un proprietar sub condițiune suspensivă. laniol, II, No. 279; Alexandresco, X, p. 576). 
8. Proprietarul unui imobil în indiziune poate să ipotecheze partea sa indiviză şi Chiar întreg “imobilul, însă valabilitatea ipotecii va avea loc numai când prin îm- părieală, imobilul ipotecat va cădea în lotul său sau va deveni adjudecatarul lui la licitaţie. (Baudry et Loynes, II, No. 1520; Guillouard, II, No. 949 urm.; Pla- ziol, II, No. 279%; Alexandreseo, X, p, 576, 

577), 

9. Îpotecile consimţite de către moşteni- torul aparent sau putativ asupra imobile- lor moştenirii după o jurisprudență con- tantă sunt valabile, dacă creditorul a fost de bună credinţă şi nu a fost peste mă- sură de imprudent, neluând cunoştinţă de viciile posesiunii constitutorului ipotecar, când acest viciu se putea uşor cunoaște. (Alexandresco, X, p. 577, 578, 580). , 10. Ipotecile constituite de proprieta- rul parent moştenitor al unui imobil în virtutea unui titlu regulat şi ostensibil, sunt valabile, chiar dacă potrivit unui act secret el nu era adevăratul proprietar, dacă creditorul nu, cunoştea actul secret, rombidre, Obligations, Art. 1521. No. 10; Pont, II, No. 651; Laurent, XIX, No. 192; Contra: Alexandresco, X, p. 579, 580). 11. Ipoteca constituită” de o persoană al cărei titlu de proprietate este viciat dela 

propusă de în- 

început și care ulterior a fost anulat, za ii desfiinţată. (Alexandresco, X, p. 80). 
12, Pentru ca cineva să poată constitui 
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o ipotecă, trebueşie să aibă capacitatea de 
a dispune de imobilul care face obiectul 
ipotecii. (Alexandresco, X, p. 581). 

13. Minorul emancipat nu poate con- 
stitui o ipotecă decât cu îndeplinirea for- 
melor cerute de lege pentru minorii ne- 
emancipaţi. (Alexandrsco, X, p. 581). 

14, Persoanele care au numai capacita- 
tea să se oblige, fără să aibă şi capacita- 
tea de a înstrăina, nu pot constitui o ipo- 
tecă convențională. (Alexandresco, X, p. 
581). , 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Potrivit art. 86 c. com, cât timp tră- 
ieşte Societatea, creditorii personali ai asoci- 
aţilor nu pot sechestra bunurile aduse în 
societate, fiindcă după principiul aşezat 
în art. 95, acele lucruri au ieşit din patri- 
moniul asociatului ce le-a vărsat, 
Dreptul creditorilor particulari, se poate 

exercita în acest caz numai asupra bene- 
ficiilor ce debitorii lor ar avea în socie- 
tate sau asupra părţii ce li se va cuveni 

DESPRE IPOTECI Art, 1770 

eventual la disolvarea societăţii, fiindcă a- 
sociaţii înşişi n'au un drept de coproprie- 
tate, dar numai un drept eventual de cre- 
anță. Numai în societăţile pe acţiuni sau 
în comandită pe acţiuni, unde părţile de 
asociat, figurate prin acţiuni, pot prin na- 
tura lor trece dela o persoană la alta, fără 
ca prin aceasta patrimoniul societăţii să se 
modifice întru nimic, numai în aceste so- 
cietăţi creditorii pot sechestra şi chiar vin- 
de părțile de acţiuni, dar şi în acest caz 
patrimoniul societăţii nu poate fi atins şi 
ceea ce se poate sechestra sau vinde, este 
numai acele acţiuni cari reprezintă ele în- 
săşi numai un drept de creanță asupra 
societăţii, iar nu un drept de coproprietate 
asupra bunurilor societăţii. 

Prin urmare în speţă, Tribunalul a făcui 
o bună aplicare a legii când a respins ce- 
rerea recurentului Ministerul de finanţe, de 
a i se admite o inscripție ipotecară pe o 
moară, adusă într'o societate în nume co- 
lectiv, ca aport social, de unul din com- 
ponenții sociețăţii. (Cas. ÎI, dec. 5105 din 
2 Noemvrie, 1925, Pand. Săpt. 8 din 1926). 

2. A se vedea art. 1255, nota 5). 

Art. 1710. — Acei cari au asupra unui imobil un drept sus- 
pens prin o condițiune, sau rezolubil!) în oarecari cazuri, sau 
supus la o acţiune de resciziune?), nu pot consimţi decât o ipo- 
tecă supusă acelorași condițiuni sau aceloraşi resciziuni. (Civ. 117, 
769, 830, 834, 1017, 1019, 1020, 1021, 1157 urm,, 1365, 1377, 1380, 
1770, 1776, 1781, 1803, 1900; Civ. Fr. 2125; L. Belg. 74). 

Tezi. fr. Art. 2125. — Ceux qui n'ont sue Pimmeuble quun droit sus- 
pendu par une condition, ou resoluble dans certains cas, ou sujet ă rescision, ne 
peuvent consentir qwune hypothăque soumise aux mâmes conditions ou ă la mâme 
rescision, i 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 157 urm,, 162 urm., 210 urm,, 245 urm. ; GEORGEAN N., Studii Juridice, vol. 1, „Partaj. PDioerse chestiuni“, p. 154, 

Doctrină. către un proprietar sub condiţie suspen- 
sivă, ipoteca este condiţională ca și drep- 1. Acel care are un drept eventual, iar tul constituitorului ei. (Alexandresco, X, nu actual şi definitiv, la proprietatea unui 

imobil, poate să-l ipotecheze, (Alexan- 
dresco, X, p. 584, 585), 

2. Potrivit dispoziţiilor art. 2425 e. civ. 
fr. (1770 ce. civ. rom) ipoteca poate fi 
constituită de acela care are asupra unui 
imobil un drept supus unei condiţii sus- 
pensive sau rezolubil în oarecare cazuri 
sau supus unei acţiuni în anulare. (A- 
lexandresco, X, p. 585). 

3. În cazul constituirii unei ipoteci de 

1) „„Rezolubili:, drept care se poate desființa, 

p. 585). 

4. Ipoteca constituită de către un pro- 
prietar sub condiţie rezolutorie, va cădea 
dacă se îndeplineşte condiţia. (Alexan- 
dresco, X, p. 585, 586), 

5, Astfel, ipoteca va cădea dacă a fost 
constituită de un cumpărător a cărui con- 
tract de vânzare ar fi fost rezolvat mai 
târziu pentrucă nu a plătit preţul. (Bau- 
dry et Loynes. II, No. 1316; Alexandresco, 
X, p. 586). 

2) „Acțiunea de resciziune“, însemnează o acțiune în anulare, 
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Art, 19771—1772 

Art. 1111. — Bunurile minorilor şi 

DESPRE IPOTECI Codul civil 

ale interzișilor nu pot îi ipotecate decât pentru cauzele şi cu formele prescrise de legi?). (Civ. 113, 199, 342, 343 urm., 401 urm., 430, 445, 454, 458; Com. 12, 16; Civ. Fr. 2126; L. Belg. 75). 

Tezi. fr. Art. 2126, — Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est dâferte que provisoirement, ne peuvent otre hypothâgues que pour les causes et dans les formes Gtablies par la loi, ou en vertu de jugements. 

Doctrină, 

1. Bunurile minorilor şi ale interzișilor 
nu pot fi ipotecate decât cu autorizarea 
consiliului de familie, omologată de ju- 
stiție. (Alexandresco, X, p. 583). 

2, Acei trimişi în posesia provizorie a 
bunurilor unui absent nu pot ipoteca bu- nurile absentului. (Alexandresco, X, p. 583). 

3, Acei trimişi în posesiune definitivă 
a bunurilor unui absent, pot ipoteca bu- 
nurile absentului şi ipotecile constituite 
suni valâbile, chiar dacă absentul se reîn- 
toarce. (Alexandresco, X, p. 583). 

4. Ipoteca constituită de un incapabil este atinsă de o nulitate relativă care poate 

fi invocată numai de el şi care poate fi confirmată după încetarea incapacităţi; sale. (Planiol, II, No. 2775; Alexandresco, 
Ă, p. 584). 

5. Acţiunea în anulare se prescrie prin trecere de zece ani din ziua încetării in- capacităţii. (Planiol, IL. No. 2775; Alexan- 
dresco, X, p. 584). 

6, In caz de anulare a ipotecii, incapa- bilul va fi obligat să restitue creditorului suma care i-a folosit. (Alexandresco, X, 
p. 584). 

7. Dispoziţiile art. 1771 e. civ. îr. se a- 
plică numai ipotecilor convenţionale iar nu şi celor legale care lovesc bunurile in- capabililor. (Alexandresco, X, p. 585, 584), 

Art. 1172. — Ipoteca convenţională nu va putea îi constituită decât prin act autentic. (Civ. 778, 1171, 1533, 1747, 1774, 1715, 1776; L. Timbr. 20 $ 5, 21 S 5, 42$1; L. p. autent. actelor din 1886; Civ. Fr. 2127; L. Belg. 76). 
Text. fr. Art. 2127. — I/hypothăque conventionnelle ne peut tre con- sentie que par acte passt en forme authe 

notaire et deux tâmoins. 
ntique devant deux notaires ou devant un 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, Nu, Despre ipofeci, p. 112 urm,, 257 urm, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Act autentic 1, 2, 5, 7, 12, Executare silită 4. Act separat 2, 8. Formulă executorie 4, Act solemn 1. Gestiune de afaceri 7. Act sub semnătură pri- Ipotecă convenţională 4 vată 2, 3, 8. uri, Ă Anulare 9, 10, 11. Mandat 5—7, 3, -Competenţă 11, 12, Nulitate 9—11, Creanţă 2, 10. Promisiune 3, Daune-interese 3. | Urmărire silită 4, 

Doctrină, 

1. In dreptul român ipoteca este un act solemn, neputând fi constituită decât prin act autentic. (Alexandresco, X, p. 587 urm.). 
2, Ipoteca nu trebueşte să fie neapă- rat constituită prin actul care constată creanța pe care o garantează, ci poate fi aa 2 INI 

constituită prin act separat, în care caz, numai constituirea ipotecii trebueşte fă- cută prin act autentic, însă actul care constată creanţa nu trebueşte să fie auten- tic. (Alexandresco, X, p. 587). 3... Făgăduinţa de ipotecă nu trebueşte să fie făcută prin act autentic. Ea este valabilă şi în baza ei creditorul poate ac- ționa pe debitor pentru a] constrânge să-şi execute promisiunea, iar în caz contrar să fie condamnat la plata de daune-inte- rese. (Alexandresco, X, p, 588) 4. Creditorul în caz de neplată nu are nevoie să se adreseze justiției pentru a obţine o hotărîre, ci învesteşte numai ac- tul cu formula executorie şi pune în vân- zare imobilul ipotecat. (Alexandresco, X, p. 589). 
- 5. Ipoteca poate fi constituită prin man- 

1) A se compara art, 1774 român, cu art, francez corespunzător 2126. 
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datari, însă procura va trebui să fie au- 
tentică şi specială. (Pont, I, No. 470; II, 
No. 657; Baudry et Loynes, II, No. 1415; 
Planiol, II, No. 2245, 2776; Alexandresco, 
X, p. 590, 593; Nacu, III, p. 720, 721; Con- 
tra: Duranton, XIX, No. 557 bis; Persil, 
Râgime hypothâcaire, I, p. 454%; Troplong, 
II, No. 510). 

6. În procură nu este nevoie să se arate 
imobilele ce urmează să fie ipotecate. (A- 
lexandrescd, X, p. 591). 

7. Ipoteca nu poate fi constituită de un 
gerant de afaceri deoarece se cere un man- 
dat antentic. (Demolombe, XXI, No. 224; 
Alexandresco, X, p. 591, 592; Contra: Pont, 
Î, No. 470; II, No. 657). 

8. In cazul când creditorul consimte la 
constituirea. ipotecii prinir'un act posterior, 
actul de consimţimânt nu e nevoie să fie 
autentic. (Mass€ et Verg€ sur Zachariae, V, 
$ 800, nota 4, p. 179; Huc, XIII, No. 213; 

DESPRE IPOTECI Art, 1773 

Baudry et Loynes, II, No. 1416; Guil- 
louard, II, No. 1001; Contra; Laurent, 
XXX, No. 438 urm.; Comp.: Alexandresco, 
X, p. 592). 

9, Ipoteca convenţională constituită prin 
mandatari fără procură specială este nulă 
şi nulitatea poate fi invocată chiar de 
debitorul care a fost reprezentat prin pro- 
cură  neautentică.  (Alexandresco, X, p. 
593). , 

10. Dacă se anulează ipoteca, obligaţia 
subsistă ca creanţă chirografară. (Alexan- 
dresco, X, p. 593). 

1], Acţiunea în anularea ipotecii trebu- 
eşte introdusă la tribunalul situaţiei imo- 
bilului, deoarece este reală ca şi ipoteca. 
(Alexandresco, X, p. 595). . 

12. De asemenea, tot la acest tribunal 
vor trebui introduse contestaţiile îndrep- 
tate contra actului auteniic. (Alexandresco, 
X, p. 595). 

Art. 1713. — Ipotecile consimţite în ţară străină, nu pot avea 
efect în România decât după ce actele prin care s'a consimţit 
ipoteca, se vor îi vizat de preşedintele tribunalului civil al situa- 
țiunii bunurilor şi se va fi luat inscripţiune. 

Acest magistrat va verifica dacă actele de constituţiunea ipo- 
tecii unesc toate condiţiunile cerute de legile locului unde s'au 
făcut spre a fi autentice!). (Civ. 2, 11, 1280 urm., 1789; Pr. 
Civ. 374, 721; Civ. Fr. 2128; L. Belg. 17). 

Tezi. jr. Art. 2128. — Les contrats passâs en pays &tranger ne peuvent 
donner d'hypothăque sur les biens de France, sil n'y a des dispositions contraires 
ă ee principe dans les lois politiques ou dans les traitâs, 

Text. belg. Art. 77. — A dâfaut de dispositions contraires dans les traites 
ou dans les lois politiques, les hypothăques consenties en pays 6tranger n'auront 
d'effet, ă l'gard des biens situes en Belgique, que lors que les actes qui en 
contiennent la stipulation auront €t€ revâtus du visa du president du tribunal 
civil de la situation des biens. 

Ce magistrat est charge de vârifier si les actes et les procurations qui en 
sont le complement r6unissent toutes les 
ticit€ dans le pays oi ils on 6t6 regus. 

conditions nâcessaires pour leur authen- 

l/appel de la decision du president sera interjet6 par requâte adresste î, 
la cour, qui statuera comme en mati&re d'appel de răfere. 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 242. 

Doctrină, 

1. Codul civil român aplică la ipotecile 
constituite în ţară străină regula: „locus 
regit actum“. (Alexandresco, X, p. 594). 

2. Ipoteca trebueşte neapărat să fie con- 
stituită prin act autentic, în orice ţară 
s'ar face, pentru a-şi produce efectele în 
România. însă formele autenticităţii vor 

fi acele ale locului unde s'a încheiat con- 
venţia. (Alexandresco, I, p. 218). 

3. Creditorul va fi obligat să tacă do- 
vada că actul întruneşte toate condițiile 
cerute pentru a fi autentic după legea 
străină. (Laurent, XXX, No. 457; Alexan- 
dresco, I, p. 218). 
„4. Președintele tribunalului va trebui 

să vizeze şi procura ce s'ar fi dat în stră- 

1) A se compara art, 1773 român cu art. 77 din legea belgiană dela 1831, 
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inătate pentru a constitui o ipotecă asu- pra unor imobile din România sau peniru a cere inscripția ei. Această procură va trebui să fie autentică ca şi actul de ipo- tecă. (Martou, III, No. 990; Laurent, XXX, No. 458; Alexandresco, I, p. 219). 
5. Vizarea de către preşedintele iribu- nalului nu conferă actului autentic fă- cui în străinătate puterea executorie, pen- 

DESPRE IPOTECI Codul civi] 

iru care este necesar ca judecătorii com- petenți români să-l fi declarat executoriu potrivit dispoziţiilor art. 574 Pr. Civ. (A- lexandresco, I, p. 219). , 
6. Incheierea preşedintelui tribunalului care ar refuza vizarea actului este supusă apelului conform dispoziţiilor art. 66 bis pr. civ. (Alexandresco, |, p. 219). 

„Art. 1774. — Ipoteca convenţională nu este valabilă dacă, prin actul de constituţiune al ipotecii, nu se specifică anume natura şi situațiunea fiecărui imobil a] debitorului, ipoteca creanței. (Civ. 1749, 1772, 1775, L. Belg. 78 $ 15). 
Text. fr. Art. 2129 $ 1.— ln que celle qui, soit dans le titre constitu 

asupra cărui se consimte 
1776; Civ. Fr. 2129 $ 1; 

y a d'hypothăque conventionnelle valable 
tif de la erâance, soit dans un acte an- thentique post6rieur, declare speialement la nature et la situation de chacun des immeubles actuellement 

soumis ă 'hypothăque. 

appartenant au d6biteur, thăque de la crâance. Chacun de tous ses 
sur lesquels il consent Phypo- 

biens prâsents peut âtre nominativement 
Text. belg. Art. 78 Ş 1. — 11 n'y a d'hypothăque conventionnelle valable que celle qui, soit dans le titre- authentique constitutif de la cr6ance, soit dans un acte authentique post&rieur, deelare spâeialement la nature et la, situation de chacun des immeubles actuellement appartenant au d6biteur, sur lesquels il consent Phy- pothăque de la erâanee. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 15 urm. 

Doctrină. 

]. În dreptul român toate ipotecile tre- buesc să fie specializate, (Alexandresco, X, p. 595), 
2. Specializarea ipotecilor constă, în arătarea naturii şi situații imobilelor ipo- tecate şi în arătarea sumei pentru care se constitue ipoteca. Prin natura imobilelor se înţelege arătarea speciei lor, adică o casă, O moşie, o pădure, o vie eic., iar prin si- tuaţia imobilelor se înţelege arătarea ju- dețului, comunei, oraşului stradei, numă- rului, etc. (Alexandresco, X, p, 59), Ipoteca constituiță de un debitor a- supra tuturor imobilelor ce le posedă în 

| Art. 1775. — Bunurile viitoare ale debitorului biectul unei „poteci, (Civ. 965, 1768, 1772; Civ. Fr. Belg. 73 $ 2 

0 comună, fără a se arăta natura, lor, este nulă. (Alexandresco, X. p. 596), , 4, Ipoteca nespecializată este nulă și nulitatea ei poate fi invocată nu numai de terţii cari au interes să înlăture ipoteca, ci chiar şi de debitor sau moştenitorii săi, deoarece principiul specializării ocroteşte atât interesul debitorului cât şi al credi- torului și al terţilor. (Laurent, XXX, No. 512; Huc, XIII, No. 2i6; Baudry et Loy- nes, II, No. 1377; Alexandresco, X, p. 5%). „ in urma anulării ipotecii nespecia- lizate, creditorul poate cere o nouă ipo- tecă specializată, (Laurent, XXX, No. 543; Contra: Martou, III, No. 1100; Alexan- dresco, X, p. 596). 

nu pot fi o- 
2129 $ 2; L. 

Tezi. fr. Art. 2129 $ 2. — Les biens â venir ne peuvent pas tre hy- pothequâs, 
Text. belg. Art. 78 $ 2. — Les pothequ6s. 

n O NI 

1) A se compara art, 1774 român, 

biens ă venir ne peuvent pas tre hy- 

cu art. 2129 Codul Civil francez şi art. 78 Legea belgiană din 1831. 
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Codul civil DESPRE 

Doctrină. 

1. Ipotecarea bunurilor viitoare este o- 
prită. (Alexandresco, X, p. 596). 

2, Interzicerea ipotecării bunurilor vii- 
toare este o consecință a specializării i- 
potecii, deoarece de cele mai multe ori nu 
Sar putea arăta natura şi situaţia bunuri- 
lor viitoare. (Alexandresco, X, p. 579). 

IPOTECI Art, 1776—1277 

bitorul nu ar putea să ipotecheze un imo- 
bil ce-şi propune să dobândească în vii- 
tor, sub condiţia de a-l dobândi în reali- 
tate, chiar dacă l-ar specializa. (Martou. 
III, No. 1004; Laurent, , No. 472; Huc, 
XIII, No. 220; Baudry et Loynes, II, No. 
1581; Alexandresco, X, p. 597, 598; Con- 
tra: Demanie et Colmei de Santerre, IX, 
No. 9% bis, III; Guillouard, II, No. 957). 

3, Interzicerea legii este absolută şi de- 

Art. 1716. — Ipoteca convenţională nu poate îi valabilă decât 
atunci când suma pentru care ipoteca este constituită, va îi de- 
terminată prin act. 

Dacă creanţa este condiţională, se va” menţiona condițiunea 
în inscripțiune:). (Civ. 948, 965, 1004, 1009, 1015, 1017, 1019, 
1746 urm., 1770, 1774, 1781; C. com. 372; Civ. Fr. 2132; L. Belg. 80). 

Text. fr. Art. 2132. — Lhypothăque conventionnelle n'est valable quau- 
tant que la somme pour laquelle elle est consentie, est certaine et dâtermin€e par 
Vacte: si la er6ance râsultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, 
ou indeterminte dans sa valeur, le creancier -ne pourra requtrir linseription dont 
il sera parl€ ci-aprts, que jusquwă concurrence d'une valeur estimative par lui 
dâclar6e expressâment, et que le dâbiteur aura droit de faire râduire, sil y a lieu, 

Tei. belg. Art. 80. — I/hypothăgue conventionnelle n'est valable qwau- 
tant que la somme pour lequelle elle est eonsentie est dâtermine dans acte. 

Si la crâanee râsultant de Vobligation est conditionnelle la condition sera 
mentionn€e dans linseription dont il sera parle ci-aprâs. 

I/hypothăque consentie pour suret d'un crâdit onvert, ă eoneurrence d'une 
somme dâterminâe, qu'on soblige ă fournir est valable: elle prend rang ă la 
date de son inseription, sans gard aux &poques successives de la d6livrance des 
fonds qui pourra tre 6tablie par tous moyens I6gaux. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 17, 163. 

Doetrină, 

1, În actul constitutiv al ipotecii trebu- 
eşte să se determine suma pentru care a 
îost constituită ipoteca pentru ca terţii să 
cunoască în ce măsură sunt grevate imo- 
dilele debitorului.  (Alexandresco, X, p. 
598). 

2, Ipoteca este nulă dacă nu se arată 
cu preciziune suma garantată, (Alexan- 
dresco, X, p. 598). 

3, Pentru valabilitatea ipotecii trebueşie 
ca obligaţia pe care o garantează să fie 
validă, deoarece ipoteca este un. accesoriu 
21 ereanţei garantate. (Alexandresco, X, p. 

4. Se poate garanta prin ipotecă o o- 
bligație anulabilă în virtutea unei excep- 

țiuni personale debitorului, cum ar fi de 
exemplu obligaţia contraciată de un mi- 
nor. (Alexandresco, X, p. 598). 

5. Se poate constitui o ipotecă pentru 
garantarea obligaţiilor altei persoane. (Bau- 
dry et Loynes, II, No. 129%; Guillouard, 
II, No. 934; Alexandresco, X, p. 573, 598). 

6. Se poate constitui o ipotecă pentru 
garantarea unei datorii viitoare, condițio- 
nală şi chiar eventuală. (Planiol, II, No. 
2652; Alexandresco, X, p. 598). 

7. Se poate constitui o ipotecă pentru 
garantarea unui credit deschis până la 
ioncurenţa unei sume determinate, ipo- 
teca având rang din ziua înscrierii sale 
şi producându-şi efectele sale numai prin 
realizarea creanţei, (Alexandresco, X, p. 
599, 600). 

Art, LI, — Ipoteca se întinde asupra tuturor amelioraţiu- 
nilor survenite în urma constituirii?) imobilului ipotecat. (Civ. 462 

1) A se compara art. 1716 român cu art. 2132 francez şi art, 80 Legea belgiană din 1854, 
2) In textul francez, lipsesc cuvintele: „în urma constituiriii, 
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urm., 489, 490 urm., 494, 498, 904, 1737, 1742, 1750, 1774, 1775; Civ. Fr. 2133; Civ. Belg. 45-2). 
Text. fr. Art. 2133. — I/hyqothăque acquise s'âtend ă toutes les amâlio- rations survenues ă l'immeuble hypothequt. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N, Despre ipoteci, p. 36, 

INDEX ALFABETIC III, No. 1522; Alexandresco, X, p. 60: (a doctrină). Contra: Laurent, XXX, No. 208). Accesoriu 8, 14, Ipotecă 1 urm. țională 3 7. Ipoteca se întinde şi la măririle su. 
Achiziţii vecine 9. potecă convenţională 2. : Po : Aluviune Și Ipotecă legală 2. i prafetei fondului ipotecat prin faptul na. 
Construcţii noi 5, Lucruri mobile 3, 14, 15. UI, cum ar fi de exemplu prin aluviune. 
Gonvenţie contrară 1, Partaj 13. 14. 15 (Pont, I, No. 406; Martou, II, No. 729: Huc 

ept real 14. referință 14, 15, =0. . 
Exploatare 3, Privilea a] vânzătorului III, No. 252; Baudry et Loynes, II, No. 
Fluviu 10, 13—45, N, fvillouard, AL No. 1515; Planiol, [|| 
Hotel 3, Râu 10. 0. 2744; exandresco , . 
Imbunătăţiri 1, 2,4—7, 13. | Sarcine 12, Lp. 735, 755 „Xp. 602; Nacu, Imobile prin destinaţie 1, Servitute 12. : T => i , 
Imobile prin incorporaţie 1 Stingere 12. 8. poteca se întinde la toate lucrurile 
Imobile prin natura lor 1. | Terţ 4. unite ca accesorii fondului ipotecat po- 
Insulă 11, Uzufruct 6, 

> priit dispozitiunilor ari. 552 urm, €, civ. 
„ 

r. urm. €. civ. rom.). (Alexandreseo, 
Doctrină, X, p. 602, 605). 

„ Ipoteca nu se întinde la achiziţiile 
]. Ipoteca se întinde asupra tuţuror vecine făcute de proprietar, cu titlu one. îmbunătăţirilor aduse imobilului i otecat . îmbună 4 fi natura îmbunătăţirilor fie 108 sau gratuit, deoarece acestea nu sunt că ele constituese imobile prin natură sau fonsiderate si accesorii ale fondului ipo- 

. . : . . . i. > eca nici î XIX 5 . . 
incorporaţie, fie imobile prin destinaţie, , imbunătățiri, ci sunt imobile 

r | T _  Doui alipite imobilului ipotecat. (Pont, |. 
afară de conventie contrară, care este per No. 411; Martou, II, No. 750; Mourlon, III. 
misă. (Baudry et Loynes, III, No. 1944; . “ 

No. 1506; Huc, XIII, N . 252; Baud t 

Tlaniol, IL, No. 2746; Alexandresco, X, p. Loynes, III, No. 1947; Giillouard. LINE 15314; iol, II, Ă 5; , 
2. Dispoziţiunile art. 2155 c. civ. fr. (1727 X, p. ggeniele II [No Dai, Alexandreseo 

€. Civ. rom.), îşi găsesc aplicaţia atât la 10. De asemenea, ipoteca nu se întinde 
ipotecile convenţionale, cât şi la ipotecile asupra locurilor părăsite de un râu sau 
legale. (Pont, 1, No. 404; Martou, II, No. Fluviu, schimbându-şi vechea sa matcă pe 
726; Alexandreseo, X, p. 600). fondul ipotecat, deoarece aceste locuri nu 

3. Ipoteca se întinde asupra mobilelor sunt nici accesorii, nici îmbunătăţiri, mai 
care garnisesc un hotel şi sunt necesare ales că ipoteca, din cauza specializării ei, 
exploatării lui. (Alexandresco, X, p. 601). nu se poate transporta pe alte imobile, de- 

4. Ipoteca se întinde chiar asupra îm- cât acele pe care a fost constituită. (Mar- 
bunătăţirilor făcute de un terţ debitor, tou, II, No. za; Laurent, XXX, No. 20; 
fără ca aceasta să aibă drept a pretinde Alexandresco, X, p. 605; Contra: Mourlon, 
vreo despăgubire dela creditorul ipotecar, II, No. 1505; Pont. I. No 406: Huc, XIII, 
în caz de urmărire şi adjudecarea imobi- No. 552; Baudry et Loynes, III, No. 1959 
lului. (Alexandresco, X, p. 601: Comp: bis. Guillouard, III, No. 1517). 
Baudry et Loynes, III, No. 1944; Planiol, 11. De asemerea, ipoteca nu se întinde II, No. 2745), PI , asupra insulelor formate lângă fondul ipo- 
5. Ipoteca se întinde şi asupra construc- lecat, care constituesc fonduri noui, deo- 

țiilor noui făcute de debitor pe terenul sebite de acel grevat. (Demolombe, X, No. 
ipotecat. (Pont, 1, No. 410; Martou, II, 159; Persil, I, p. 466; Martou, II, No. 729; 
No. 752; Laurent, XXX, No. 206; Baudry et Alexandresco, X, p. 605, 604; Contra: Tro- 
Loynes, III, No, 1945; Gauillouard, III, No. plong, II, No. 555; Pont, I, No. 406; Lau- 
1518; Planiol, II, No. 2742; Alexandresco, rent, XXX, No. 204; Huc, XIII, No, 232: 
Ă, p. 601; Contra: Taulier, Thâorie rai. Baudry et Loynes, III, No. 1959; Gu- 
sonnce du code civil, VII, p. 209). illouard, III, No. 1516). 6. Ipoteca se întinde ŞI asupra uzufruc- 12. Creditorul ipotecar se foloseşte de 
tului atunci când se stinge şi se întruneşte stingerea sarcinilor ce existau asupra fon- 
la nuda proprietate care a fost ipotecată, dului ipotecat, cum ar fi de exemplu, de 
deoarece uzufructul în acest caz este con- mărirea valorii fondului prin stingerea u- 
siderat ca o îmbunătăţire. (Pont, I, No. nei servituți ce greva imobilul ipotecat. 
407; Martou, II, No. 751; Baudry et Loy- (Pont, IL, No. 407; Baudry et Loynes, III, > 
nes, L No. 594; III, No. 1941; Guillouard, No. 1940; Alexandresco, X, p. 604). 
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13. Dispoziţiunile art. 2155 e. civ. fr. 
(1777 e. civ. rom.), se aplică privilegiului 
vânzătorului de imobile şi privilegiului 
copărtaşilor. (Baudry et Loynes, Î, No. 
595; III, No. 1948; Alexandresco, X, p. 
487, 604). 

14. Preferinta de care se bucură credi. 
torii ipotecari asupra accesoriilor fondului 
fiind un drept real, primează privilegiul 
personal al vânzătorului de lucruri Mo- . 
bile, care au fost puse pe fondul ipotecat. 

DESPRE IPOTECI Art, 1778 

(Pont, 1, No. 154; Huc, XIII, No. 95; Bau. 
dry et Loynes, L, No. 504: Guillouard, III, 
No. 1524; Planiol, II, No. 2616; Alexan- 
dresco, X, p. 604, 605; Contra: Troplong, 
I, No. 115; Comp.: Demante et Colmet de 
Santerre, IX, No. 52 bis, VII, VIII). 

15. Dacă însă în momentul constiturii 
ipotecii, creditorul avea cunoştinţă de 
drepturile vânzătorului de lucruri mobile, 
ipoteca nu se va întinde asupra acestor 
lucruri. (Alexandresco, X, p. 605). 

Secţiunea III. — Despre rangul ipolecilor între ele. 

“Art, 1718. — Intre creditori, ipoteca, îie legală, îie conven- țională, nu are rang decât din ziua inscripțiunii sale în registre. 
(Civ. 1108, 1180, 1724, 1738, 1745, 1748, 1779 urm., 1790; L. agrară, 
76; Legea specială autorizând lucrarea de măsuri excepţionale (Mon. ofî. 217/914), Art. 3—6; Civ. Fr. 2134; L. Belg. 31 $1). 

Tei. fr. Art. 2134. — Entre les er€aneiers, l'hypothăque, soit legale, soit judiciaire, soit conventionnelle n'a 
le creancier sur les repistres du 
preserites par la loi, 

Text. belg. 

de rang que du jour de Tinseription prise par 
conservateur, dans la forme et de la manitre 

sauf les exceptions port&es en Partiele suivant, 
Art. 81 $ 1. — Entre les eranciers, I'hypotheque n'a de rang que du jour de Linseription prise sur les registres du conservateur, dans la forme et de la maniăre prescrites par la loi, 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 105 urm., 124 urm,; GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. |, „Dată certă“, p. 30. 

INDEX ALFABEȚIC 
(la doctrină). 

Inscripţie 1 urm, 
Interes 7, 
Ipotecă 1 urm, 
Ordonanţă de irscripţie 2, 
Preferință 8—10. 
Privilegiu.1—3, 7, 9, 
Procedură 2, 4, 

Achizitori 7. 
Autentificare 2. 
Capacitate 9. 
Cesiunea rangului 9, 10. 
Competenţă 1. 
Creditori chirografari 7. 
Creditori privilegiați 7. 
Cunoştinţă 4. Rang 3, 8—10, 
Declaraţie 1, Registru 1—3. 
Femee măritată 10, Situaţie 1, 2. 
Formalităţi 2, 4. Terţi 4—7, 
Fraudă 3. 

Doctrină, 

1. Inscripţia privilegiilor şi  ipotecilor 
este declaraţia făcută pe registrele publice ale situaţiunii imobilului” despre privi- 
iul sau ipoteca ce există asupra unuia 
sau mai multor imobile determinate ale debitorului. (Alexandresco, X, p. 606). 

2. Inscripţia constă în trecerea întrun 
anume registru special a întregei obligaţii 
ipotecare şi a ordonanţei de inscripţie, a- 
fară de cazul când actul de ipotecă a fost 
autentificat de tribunalul situaţiei imobi- 
lului ipotecat, în care caz se poate înseri 
numai ordonanța de inscripţie. (Alexan- 
dresco, X, p. 606). 

3, Privilegiile imobiliare şi ipotecile fie 
legale, fie convenţionale, sunt supuse in- 

x 

scripției în registrele speciale ale tribu.- 
nalului situaţiei imobilului şi ipoteca nu 
are rang decât din ziua inscripției. (A- 
lexandresco, X, p. 606). 

4. Inscripţia ipotecară nu poate fi în- 
locuită prin alte formalităţi, nici prin cu- noşiința ce ar avea terţii despre privilegiu 
sau ipotecă. (Pont, II, No. 728; Martou, ÎI, No. 1029; Baudry et Loynes, Il, No. 1444; Guillouard, III, No. 1045; Alexandresco, 
X,_p. 606, nota 2). 

5. Terţii nu pot invoca lipsa inscripţiei 
când există fraudă din partea lor. (Pont, 
IL, No, 728; Baudry et'Loynes II, No. 1441; 
Guillouard, III, No. 1045; Alexandresco, 
X, p. 607, nota). ! 

6. Inscripţia este necesară numai faţă 
de terţi iar nu față de debitor şi repre- 
zentanţii săi universali, față de cari ipo- 
teca îşi produce efectele independent de 
orice inscripție. (Troplong, Îl, No. 567; 
Pont, II, No. 730; Laurent, XXX, No, 553; 
Baudry et Loynes, II, No. 1458, 1459; Gu- 
illouard, III, No. 1044; Planiol, II. No. 
2981; Alexandresco, X, p. 607). 

7, Prin terţi se înţeleg toţi acei cari au 
interes să cunoască existența ipotecii, cari 
sunt achizitorii imobilelor grevate, cre- 
ditorii privilegiați sau ceilalţi creditori 
ipotecari şi chiar creditorii chirografari. 
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(Troplong, II, No. 568; Demante et Colmet 
de Santerre, IX, No. 101 bis, II; Pont, 
II, No. 729; Martou, III, No. 1028; Huc, 
XIII, No. 253; Baudry ei Loynes, II, Neo. 1440;  Guillouard, III, No. 1043; 'Planiol, 
II, No. 2980; Alexandresco, X,. p. 60%; 
Comp., Contra: Laurent, XXX, No. 551). 8. Între doi creditori ipotecari ai ace- 
luiaşi imobil, va fi preferit acel înscris mai înainte. (Baudry et Loynes, II, No. 1456; Planiol, II, No. 309%; Alexandresco, 
X, p. 608). , 

9. Creditorul privilegiat sau ipotecar 
capabil poate ceda rangul său unui alt 

Art. 17179. — Ipotecile înscrise 
1778, 1790, 1820; Civ. Fr. 2147; L. Belg. 81 $ 2), 

acelaș rang. (Civ. 

Codul civil 

creditor în rang inferior. (Baudry et Loy- nes, II, No. 907; Guillouard, IV, No. 1704 urm.; Planiol, Il, No. 3457; Alexandresco, X, p. 608, 609). 
Femeia măritată nu poate, în prin- cipiu, să cedeze rangul ipotecii sale le- gale. (Alexandresco, X, p. 609). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art. 1788, nota , 

în registre în aceeași zi, au 

Tezi. fr. Art. 2147. — 'Tous les er€anciers inscrits le mâme jour exercent en concurrence une hypothque de la mâme date, sans distinction entre Linserip- „tion du matin et cele du soir, 
eonservateur. 

— "Tous les cranciers 

Quand cette difference serait margute par le 

inscrits le mâne jour exercent en coneurrence une hypothăque de la mâme date, sans distinetion entre 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 124 urm; GEORGEAN N, Sfudii Juridice, vol. |, „Dată certă“, p. 31. 

Doctrină, 

1]. În cazul când asupra aceluiaşi imo- „bil au fost înserise mai multe ipoteci în aceeaşi zi, fără ca ordinea în care s'au făcut inscripțiile să confere vreo prefe- rință, toate vor avea acelaşi rang. (Alexan- dresco, X, p. 610). 
2. Dispoziţiunile art, 2147 e. civ. fr. (1729 ce. civ, rom), nu-şi găsesc aplica- țiunea când au fost trecute în 'aceeaşi zi un act de vânzare şi o inscripţie ipotecară. (Huc, XIII, No. 318; Baudry eţ Loynes, III, No. 2073 urm.; Guillouard, IV, No. 1890 urm.; Alexandresco, Ă, p. 610). e asemenea, dispoziţiunile acestui articol nu-şi găsesc aplicațiunea când două mutaţiuni de proprietăţi ale aceluiaşi imo- bil au fost transcrise în aceeaşi zi, deoa- rece ambele acte se exclud unul pe altul şi 

ambii achizitori nu pot fi proprietari ex- clusivi ai aceluiaşi imobil, preferinţă dân- u-se în acest caz aceluia care a cerut mai întâi transcrierea şi anterioritatea ran. gului se va determina de ordinea în care cererea de transcriere a fost trecută de grefier în registrul special, conform art. 2200 c. civ. fr. (1820 c. Civ. rom.). (Mour- lon, Il, No. 517; Baudry et Barde, Obli- gations, I, No. 39; Guillouard, IV, No. 1890 urm.; Alexandresco, X, p. 610, 61). 4. După a doua părere, în acest caz. preierinia se va da actului care a fost transcris înainte în registre, După a treia părere, preferința se. va da acelui care a dobândit mai întâi data certă iar după a patra părere, tribunalele vor aprecia în mod suveran, care act să fie preferat. (A- lexandresco, X, p. 611). 

CAPITOLUL 1. 
Despre modul inscripţiunii 

„Art. 1780. — Inscripţiunile s trictului, în care sunt situate bun 
privilegii şi ip 

Drepturile de 
intea morții debitorului, 

privilegiilor şi ipotecilor. 

e fac la grefa tribunalului dis- 
urile ipotecate. 
oteci, 

nu vor mai putea îi înscrise decât după 

cari nu S'ar fi înscris îna- 
trei luni dela deschiderea succesiunii, Inscripțiunile nu vor produce 
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Codul civil MODUL INSCRIPȚIUNII PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Art. 1780 

niciun efect, când vor îi fost luate în intervalul de timp, în cursul 
cărui actele făcute înaintea deschiderii falimentelor sunt declarate 
de lege nule. (Civ. 708, 945, 1738, 1778, 1779, 1784, 1790, 1816 
urm.; Pr. Civ. 496 urm., 565, 702 urm., 721 urm, 125—128, 858; 
C. com. 720—723; Civ. Fr. 2146; L. Belg. 82). 

Text. fr. Art. 2146. — Les inseriptions se font au bureau de conservation 
des hypothăques dans Varrondissement duquel sont situâs les biens soumis au 
privilege ou ă lhypotăque. Elles ne produisent aucun effet, si elles sont prises 
dans le dela 
dâelar6s nuls. 

pendant lequel les actes faits avant VPouverture des faillites sont 

Il en est de mâme entre les crtanciers d'une succession, si Pinseription n'a, 
&t6 faite par lun d'eux que depuis louverture et dans le cas ot la succession 
n'est acceptâe que par benâfice d'inventaire. 

Text. Belg. Art. 82. — Les inscriptions se font au buveau de conservation 
des hypothăques dans Parrondissement duquel sont situ6s les biens soumis au 
privilege ou ă I'hypothăque. 

Les droits de privilăge ou d'hypothăque aequis et qui n'aurait pas 6t6 
inseit avant le dâcâs du dbiteur ne pourront plus Letre que dans les trois 
mois de l'ouverture de la suceession sans 
tiele 112. 

prejudice aux disposition de lPar- 

L'effet des insecriptions prises avant ouverture des faillites est regl6 par 
les lois particulitres sur les faillites. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAG, N., Despre ipoteci, p. 27, 105 urm., 253 urm,, 287. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Linie despărţitoar= 3, 
Moarte 6, 8, 9. 
Pluralitate de imobile 2, 3. 
Privilegiu 4 urm. 
Separaţie de patrimonii 9. 
Situaţie 1, 2, 
Termen 4, 5, 8,9. 
Transcriere 6. 

Beneficiu de inventar 8. 
Cod comercial 10, 
Creditori 9. 
Faliment 6, 7, 10, 
Femee măritată 7. 
Inscriptie 1 urm, 
Ipotecă 1 urm. 
Ipotecă legală 7. 

Doctrină, 

1. Privilegiile imobiliare şi ipotecile se 
înscriu la tribunalul situațiunii imobilului 
grevat. (Alexandresco, X, p. 615). 

2. In cazul când privilegiul sau ipoteca 
grevează mai multe imobile situate în 
diferite judeţe, inscripția se va lua la 
fiecare tribunal pentru imobilul respectiv. 
(Alexandresco, x p. 613). 

3. În cazul când imobilul grevat se 
găsește situat pe linia despărțitoare a 
două judeţe, inscripția se va face la tri- 
puvelele ambelor judeţe. (Alexandresco, X, 
p. 615). 

4. Inseripţia nu poate fi luată înainte 
e naşterea privilegiului sau ipotecii. 

(Pont, II, No. 870; Huc, XIII, No. 306; 
Baudry et Loynes, Il, No. 1547; Guillouard, 
II, No. 1119; Alexandresco, X, p. 614). 

5. Dacă legea nu prevede un termen 
pentru luarea inscripţiei, ea poate fi luată 

cât timp privilegiile şi ipotecile nu sunt 
stinse. (Alexandresco, X, p. 614). 
„6. Există împrejurări care opresc cursul 
inscripției, cum sunt: moartea sau fali- 
mentul debitorului şi transcrierea unui act 
de înstrăinare a bunurilor grevate de pri- 
vilegiu sau ipotecă. (Alexandresco, X, p. 
614, 616, 617, 619). : 

7. Dispoziţiunile art. 1780 $ 2 e. civ. 
rom., îşi găsesc aplicaţia şi ipotecii legale 
a jeraeii măritate. (Alexandreseo, X, p. 

4), 

8. Privilegiile şi 'ipotecile care nu au 
fost înscrise în timpul vieții debitorului, 
vor putea fi înscrise în lăuntrul unui ter- 
men de irei luni dela deschiderea, succesiu- 
rii, fie că succesiunea a fost acceptată pur 
şi simplu sau sub beneficiu de inventar. 
(Alexandresco, X, p. 614, 615; Nacu, III. 
p. 740). 

9, Creditorii defunctului vor mai putea 
să ceară separaţia de patrimonii şi să 
fie plătiţi asupra imobilului dacă au luat 
inscripție asupra acestui imobil în termen 
de şase luni dela deschiderea succesiunii. 
poe III, No. 1040; Alexandresco, X, p. 

10. Art. 1780 $ 2 c. civ. rom. a fost modificat prin art, 727 c. com. rom, (A- 
lexandresco, X, p. 615, nota 3, 616 urm.). 
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Art. 1781. — Spre a opera inscripțiunea, creditorul și debi- torul, în persoană sau prin mandatari cu procuri autentice, vor prezenta preşedintelui tribunalului actul autentic al convențiunii prin care se constitue ipoteca. Totodată, creditorul va face și a- legere de domiciliu la vreun loc din circumscripțiunea tribunalului. (Civ. 97, 196, 1132, 1740, 1746, 1772, 1773, 1774, 1782, 1784, 1788, 1804, 1819; Pr. civ. 509, 725; L. jud. oc. 46; L. Timbr, 20 $ 29. 24 $ 4; Civ. Fr. 2148; [. Belg. 83). 
Tezt. fr. Art. 2148. — Pour opârer linseription, le er&aneier reprâsente, soit par lui-mâme, soit par un tiers, au conservateur des hypothăques, I'original en brevet ou une exptdition authentique du jugement: oi” de lacte qui donne naissance au priviltge ou I'hypothăque. 
Il y joint deux bordereaux cerits sur papier timbre, dont Pun peut âtre port€ sur lexp&dition du titre: ils contiennent. 1 Les nom, prenom, domicile du er6aneier, sa profession sil en a une, et l'lection d'un domieile pour lui dans un lieu quelconque de Parrondissement du bureau; 
2” Les noi, prenom, domicile du d6hiteur, sa profession sil en a une connue, ou une dâsignation individuelle et speciale, telle, que le conservateur. puisse reconnaftre et distinguer dans tous les cas Lindividu greve d'hypothăque; 3% La date et la nature du titre; 
40 Le montant du capital des ertances exprimâes dans le titre, ou Gvalutes par linserivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits Eventuels, conditionnels ou indâterminâs, dans le cas 0 cette valuation est ordonnte; comme aussi le montant des aceessoires de ces capitaux, et '6poque de Vexigibilită; 5% I/indication de Lespăce et de la situation des biens sur lesquels il entend conserver son priviltge ou son hypothăque. | Cette derniăre disposition n'est pas nâcessaire dans le cas des hy pothăques legales ou Judiciaires: ă defaut de convention, une seule inscription, pour ces hy- pothăgues, frappe tous les im meubles compris dans Parrondissement du bureau. Tezt. fr. Art. 2148 (Modificat. prin Legea din 1 Martie și 31 Mai 1918). — Pour operer linseription, le er6ancier vepresente, soit par lui-mâme, soit par un tiers, au conservateur des hypoth&ques, Voriginal ou une expedition authentique du jugement ou de acte qui donne naissance au privilâge ou ă P'hypotheque. cuvent âtre requises toutefois, sans communieation de titres, leg inscriptions de s&parations de patrimoines Gtablies par Vartiele 2111 et les inscriptions d'hypo- theques I&oales. 
| y joint deux bordereanx absolument conformes, dont un decret determinera aspect extârieur, ansi que le type et le cofit du papier fourni par I Administration aux fiais des requtrants sur lequel il seront soit manuserits, soit imprimâs, peine de rejet obligatoire pour le conservateur. Les deux bordereaux sont 6galement, a peine de rejet, signs par le requtrant ou son representant et certifits exaete- ment collationnes. Au cas oi linserivant ne se serais pas servi du modăle type, le conservateur sera, n6anmoins tenu de prendre Linseription, qui sera valable. Mais il mettra Pinserivant en demeure, par un “simple avis recommandă, Waroir ă substituer aux bordereaux, irreguliers en la, forme, des bordereaux veglementaires, dans la quinzaine de la date d'avis, sous peine d'une amende de cent fanes 

(100 fe.) au profit du 'Teâsor. 
Chacun des bordereaux contient exelusivement : , „19 Les nom, prenoms, domieile du cr6ancier, sa, profession, s'il en a une; sil s'agit d'une sociât€, la raison sociale et le sidge, et l'6lection d'un domieile dans un lieu queleonque du ressort du tribunal civil de premitre instance de la 

Situation des biens; 
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Codul civil MODUL INSCRIPȚIUNII PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR Art, 1781 

2% 'Tous les nom et prenoms du d6biteur dans lordre de Vâtat civil, son 
domicile, la date et le lieu de naissance, sa profession, s'il en a une connue et 
sil sagit d'une sociât€, la raison sociale et le siăge. L'indication des prenoms du 
dbiteur, dans lordre de l'âtat civil, de la date et du lieu de naissance n'est pas 
applieable aux inseriptions d'hypothăque judiciaire; 

3% La date et la nature du titre qui a donn€ naissance au privildge ou ă 
l'hypothâque; et au cas oi le requtrant est l&palement dispens6 de la reprâsenta- 
tion d'un titre, les bordereaux &noncent la cause et la nature de la extanee; 

4 Le capital de la creance, ses accessoires et l'poque d'exigibilită. Sauf 
dispense lâgale, le requtrant doit €valuer les rentes, prestations, droits indâter- 
min6s; et si les droits sont €ventuels ou conditionnels, indiquer sommairement 
l6vânement ou la condition dont d&pend existence de la er&ance; 

5% Lindieation de esptce et de la situation des biens sur lesquels il en- 
tend conserver son privilege ou son hypothăque et, en outre, lindication des 
numeros et sections du cadastre. Lorsque des immeuble compris sous un mâme 
numâro cadastral feront l'objet d'un lotissement ou d'un partage ou licitation 
amiable ou judieiaire, il sera annex6 au contrat ou au cahier des charges-un plan 
de morcellement ă. l'echelle du plan cadastral, certifi€ par les parties, ainsi 
que, le cas châant, le procăs-verbal de bornage, ces pi&ces 6tant, dans tous les 
cas, affranchies des droits de timbre et dispenstes d'enregistrement. I/inseription 
prise en vertu du titre devra noncer les nouveaux numeros correspondant aux 
divisions du plan de morcellement. 

La disposition du paragraphe prâcâdent n'est pas nâcessaire dans le cas des 
hypothăques lgales ou judiciaires; ă dâfaut de convention, une simple inseription, 
pour ces hypothăques frappe tous les immeubles compris dans la circonseription 
du bureau. 

L'omission dans les bordereaux d'une ou de plusieurs des 6nonciâtions pre- 
serites tant par le present article que par Particle 2153 ci-aprts n'entrainera 
nullit& de Linscription que lorsqu'il en râsultera un prâjudice au d&triment des 
tiers. La nullite ne poura &tre demandee que par ceux auxquels omission ou 
Livregularit6 porterait prejudice, et les tribunaux pourront, selon la nature et 
Vâtendue du prejudice, annuler linseription ou en râduire Peffet. 

Text. belg. Art. 83. — Pour operer Linseription, le erâancier reprâsente, 
soit par lui-m6me, soit par un tiers, au conservateur des hypothăques, Lexpâdi- 
tion authentique de Lacte qui donne naissance au privilăge ou ă l'hypothăque, . 

Il y joint deux bordereaux crits sur papier timbrâ, dont lun peut &tre 
porte sur Vexpâdition du titre. Ces bordereaux contiennent : 

1» Les noms, prenoms, domicile et profession du erâancier; 
20 Les nom, prenoms, profession et domicile du dâbiteur ou une dâsignation 

individuelle et sp&eiale telle que le conservateur puisse reconnaître et distinguer, 
dans tous les cas lindividu greve d'hypothăque; 

3% L'indieation speciale de acte qui confăre I'hypothăqye ou le privilăge et 
la date de cet acte; 

Ș 4 Le montant du capital et des aecessoires des cr6aneces pour lesquelles 
Linseription est requise, et le terme assign6 ă leur payement; 
, 5” Iindication speciale de la nature et de la situation de chacun des 
immeubles sur lesquels L'inscrivant entend conserver son priviltge ou son hypothbque. 

IPinserivant sera de plus tenu de faire 6lection du doimicile dans un lieu 
quelqonque de Parrondissement du bureau, et, ă dâfaut d'€lection de domieile, 
toutes significations et notifications relatives ă Vinseription pouvront âtre faites 
au procureur du Roi. 
, Le conservateur fait mention, sur son registre, du contenu aux bordereaux; 
il remet aux requdrants lexpedition du titre et lun des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait Linseription dont îl indique la date, le volume st le numâro d'ordre. 
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Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 110 urm, 121 urm., 241, 242, 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1781 ce. 
civ. rom,., cererea de inscripţie, pentru ipo- 
tecile convenționale, se face de către cre- 
ditor şi debitor, fie în persoană, fie prin 
mandatari cu procuri autentice şi spe- 
ciale. (Alexandresco, X, p. 620, 625). 

2, Deoarece inscripția este prescrisă în 
interesul terţilor, şi nu face parte din 

- solemnitatea actului, dacă debitorul re- 
fuză să ceară inscripţia ipotecii pe care 
a constituit-o, creditorul se poate adresa 
justiţiei care, citând şi pe debitor, poate 
ordona ca creditorul să facă inscripţia sin- 
gur, când se constată că ipoteca îşi are 
existența sa legală. (Alexandresco, X, p. 
591, 620 urm.). ” 

3. Dacă ipoteca a fost înscrisă de man- 
datari cu procuri neauteniice, ea este 
nulă şi nulitatea va putea fi invocată chiar 
de debitor, (Alexandresco, X, p. 623). 

4. Lipsa alegerii de domiciliu prevăzută 
de art. 2148 ce, civ. fr. (1781 ce. civ, rom.), 
nu atrage nulitatea inscripției, deoarece 
nu este substanţială. (Troplong, III, No. 
679; Pont, II, No. 970; Huc, XIII, No. 328; 
Baudry et Loynes, Il, No. 1694; Alexan- 
dresco, X, p. 627; Nacu, III, p. 749; Con- 
ira: Duranton, XX, No. 107; Massâ et 
Verg€ sur Zachariae, V, $ 814, nota 5, p. 
216; Demante et Colmet de Santerre, IX, 
No. 130 bis, VI, VII; Laurent, XXXI, No. 
48; Guillouard, III, No. 1204; Planiol, II, 
No. 2976). 

Art. 1782. — Preşedintele, găsind actul învestit cu toate for- 
mele cerute de lege pentru inscripțiune, va ordona inscripțiunea 
sa, după care se va certifica pe actul original, data şi numărul de 
ordine sub care s'a înscris în registru'). (Civ. 1780 urm., 1789; 
Pr. Civ. 725, 726, 727). 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p.Y110 urm. - 

Doctrină. 

1. Președintele tribunalului găsind ac- 
tul învestit cu formula autenticităţii, or- 
donă înscrierea, care se face în registrul 
respectiv al tribunalului situaţiei imobi- 
lului grevat, certificându-se pe actul de 
ipotecă data şi numărul inscripţiei. (A- 
lexandresco, X, p. 624). 

2, Se va transerie pe actul original de 
ipotecă, conform art. 727 pr. civ. şi or- 
donanţa de îăscriere, astfel cum este tre- 
cută în registrul de inscripţii. (Alexan- 
dresco, X, p. 624). 

3. Potrivit art. 726 c. pr. civ. judecă- 
torul comisar asistat de grefier va cerceta” 
registrele de înscrieri, transcrieri şi ur- 
măriri dacă mai există şi alte sarcini sau 

drepturi reale asupra imobilului, făcân- 
du-se menţiune despre această cercetare în 
aclul de inscripție, părţile putând să re- 
nunțe, la asemenea cercetări. (Alexan- 
dresco, X, p. 625). 

4. In contra încheierii prin care preşe- 
dintele tribunalului refuză inscripția, se 
poate face apel şi recurs conform art. 66 
bis pr. civ. (Alexandresco, X, p. 625, 626), 

. Înseripţia va cuprinde: „1) imobilul 
grevat astfel cum a fost specializat; 2) suma 
datorită pentru care se ia inscripția; 3) nu- 
mele debitorului şi al creditorului, data 
exigibilităţii creanţei, ete. (Planiol, II, No. 
2976; Alexandresco, XI, p. 626). , 

6. Lipsa acestor menţiuni atrage nuli- 
tatea inscripţiei. (Alexandresco, X, p. 627). 

Art. 1188.— In toate cazurile de inscripțiune a unei ipoteci 
legale, sau a unui privilegiu, este destul ca creditorul sau man- 
datarul său singur, să se prezinte înaintea președintelui tribuna- 
lului și să ceară inscripțiunea ipotecii sau a privilegiului său, în 
virtutea titlului din care decurge acea ipotecă sau acel privilegiu”). 
(Civ. 1753 urm., 1769 urm.; C. com. 851). 

_ 1) Textul acestui articol 1782 și acel al art, 1783 Francez, aici în Legea Belgiană din 16 Decemvrie 1851, 
2) A se vedea nota de sub textul art, 1782 Cod. 

"1781 Codul Civil, spre diferență de textul francez asupra i care înfiinţează ipotecile legale ale minorilor, interzişilor şi femeilor măritate, La Francezi şi la Belgieni există şi un conservator de ipoteci, conservator, Preşedintele Tribunalului să ordone conform art. 17 

şi 1789, nu au echivalentul lor nici în Codul Civil 

independent de orice inscripţie. 
ceea ce face ca la noi, în lipsa unui asemenea 

82, inscripţiunile şi trecerea lor în registre. 
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Codul civil 

, Doctrină. 

1. Pentru privilegii şi ipoteci legale, in- 

MODUL INSCRIPȚIUNII PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Art, 1784—11785 

scripția se va cere şi lua de creditor în 
persoană sau de mandatarul său cu pro- 
cură autentică. (Alexandresco, X, p. 623). 

Art. 11784, — Inscripțiunile asupra bunurilor unei persoane 
moarte, pot îi cerute numai de creditor!). (Civ. 780, 1780, 1781; 
Pr. civ. 321; Civ. Fr. 2149; L. Belg. 86). — 

Tei. fr. Art. 2149. — Les inseriptions ă faire sur les biens d'une per- 
sonne dâc6d6e pourront âtre faites sous la simple dâsignation du dâfunt,. ainsi qu'il 
est dit au n02 de larticle precedent, 

Text. belg. Art. 66. — Les inseriptions ă faire sur les biens dune per- 
sonne decâdâe pourront tre faites sur la simple dâsignation du d6funt. 

Bibliografie (continuare), 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 110 uxm., 128 urm. 

Doctrină. 

]. Inscripţia asupra bunurilor unei per- 
soane încetate din vieaţă se va lua de 
creditorul privilegiat sau ipotecar în ter- 
menul prevăzutț de art. 1780 ce. 'civ. rom. 
fără să fie nevoie a se menţiona în in- 
seripţie faptul morţii. (Marton, III, No. 
1112; Alexandresco, X, p. 623). 

2. În cazul prevăzut de acest articol in- 
scripţia se va lua în contra defunctului, 
chiar dacă moştenitorii ar fi recunoscut 
datoria şi ar fi dat creditorului un nou 

titlu. (Martou, III, No. 1115; Baudry et 
L.oynes, II, No. 1623; Alexandresco X, p. 
624; Contra: Persil, II, p. 66). 

3. Creditorul însă va putea lua inscrip- 
ţia contra moştenitorilor debitorului. (Mar- 
tou, III, No. 1114; Baudry ei Loynes, II. 
No. 1623; Guillouard, III, No. 1097; Alexan- 
dresco, X, p. 624). 

4. În inscripţie se va trece numele de- 
functului sau a] moştenitorilor. (Alexan- 
dresco, X, p. 627). 

5. Lipsa acestei menţiuni va atrage nu- 
litatea inscripţiei. (Alexandresco, X, p. 627), 

Art. 1185. — Creditorul privilegiat sau ipotecar, înscris pentru 
un capital sau pentru o rendită care produce interese, are drept 
ca interesele datorite pe trei ani să aibă acelaș rang ca și capi- 
talul, fără prejudiciul inscripțiunilor ce poate lua pentru interese 
după trei ani, şi cari vor avea rang din ziua inscripțiunii lor. 
(Civ. 1587 urm., 1781, 1817, 1907; Lege p. modificarea legii Băncii 
Agricole, (Mon. Of. 25/912), Art. 5; Civ. Fr. 2151; L. Belg. 87). 

Tezt. fr. Art. 2151. — Le erâaneier inserit pour un capital produisant 
int6ret ou arrerage, a droit d'âtre colloqu6 pour deux annâes seulement et pour 
lann6e courante, au meme rang d'hypothăque que pour son capital; sans prâjudice 
des inscriptions particulitres a prendre, portant hypotheque ă, compter de leur date, 
pour les intârâts et arr€rages autres que ceux conserves par la premitre inseription. 

„„Zezt. fr. Art. 2151 (Modificat prin L. din 17 Iunie 1893).— Le ertaneier 
privil€gi6 dont le titre a 6t6 inserit ou transcrit, ou le ertaneier hypothâ- caire inserit pour un capital produisant intârâts ou arrrages, a le droit d'âtre collogut pour trois annâes seulement au mâme rang que le principal, sans prâ- judiee des inseriptions particulidres î prendre, portant hypothăque ă compter de leur date pour les intârâts et arrârages autres que ceux conservâs par la transcription ou Iinseription primitive. 

Tezt. belg. Art. 87. — Le erâaneier privil6gi€ ou hypothâeaire, inscrii. pour un capital produisant interâts ou arrârages, a droit d'âtre collogu€ pour trois 

1) In art. francez 2149 ca şi în cel belgian 86, în locul cuvintel se zice, „pouront ître faites sur la simple dâsignation du defunti, 9: mpot Ți cerute numai de croditoi 
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annces seulement, au mâme rang que pour son capital, sans prejudice des inserip- tions particuliăres ă prendre, portant hypothâque ă compter de leur date, pour les autres interâts ou arrârages. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 58 urm. 128 urm. 

Doctrină, 4. Dispoziţiunile acestui articol se aplică nu numai la ipoteci, ci şi la privilegiile 1. Termenul de irei ani pentru care imobiliare. (Alexandresco, X, p. 639, 640, sunt privilegiate dobânzile se socoteşte nu 649), dela data inscripţiei ipotecii, ci din mo- 4 bis, De asemenea, dispoziţiunile ace. mentul când dobânzile au încetat să fie Stui articol se aplică şi la ipotecile legale plătite. Prin urmare, dacă dobânzile au ale minorului şi femeii măritate. (A- fost plătite regulat, creditorul nu are ne- lexandresco, X, p- 640, G4t, 642; Comp.: voie să ia inscripție la fiecare trei eni, Martou, Il, No. 1120; Laurent, XXXI, Ne. ci el va lua inscripție numai atunci când 75). debitorul va înceta plata şi această in- i INI . 
scripție va avea rang dela data luării ei, 5. Restricţia prevăzută de acest articol dacă dobânzile nu au fost prescrise. (Pont, nu se aplică față de debitor şi de moşteni- II, No. 1016; Martou, III, No. 1119; Lau. torii lui ci iri faţă de terţi. (Alexan- rent, XXXI, No. 70; Baudry et Loynes, Il, resco, Ă, p. 2). , , No. 1724; Guillouard, III, No. 1561; Planiol, 6. Dispoziţiunile acestui articol se a- II, No. 297; Alexandresco, X, p. 658, plică şi veniturilor periodice ale rentelor. “nota 1). 

(Pont, II, „No. 1029; Mertou, IL Ne 1123; 2. Inscripția luată: pentru capital ga- audry et L.oynes, » No. 1758; Planiol, rantează în acelaşi timp trei ani din do. Il, No: 2970; Alexandresco, X, p. 642). bânzile viitoare, fără a se distinge dacă 7. Inscripția prevăzută de acest articol dobânda este convențională sau legală, căci pentru garantarea dobânzilor poate fi dacă ar fi vorba de dobânzi datoriie în luată în termen de trei luni dela decesul momentul luării inscripției, .ele făcând debitorului Şi chiar în urma declarării sale parte din capital vor trebui menționate în în stare de faliment. (Demante et Colmet inscripţie. (Mariou, III, No. 1116; Alexan- de Santerse, IX, No. 131 bis, X, XI; Pont, dresco, X, p. 638, nota 2). II, No. 889, 925, 1024; Martou, III, No. 3. In principiu, părţile nu pot deroga 1129, 1150; Laurent, XXXI, No. 78; Huc, dela dispoziţiunile art. 2151 ce. civ. îr. XIII, No. 546; Baudry et L.oynes, Îl, No. (1785 c. civ. rom.), stipulând că dobâuzile 1587, 1736; Guillouard, III, No. 1577, 457%; peste trei ani vor avea acelaşi rang cu Planiol, II, No. 5056; Lyon-Caen et Re- capitalul fără o nouă inscripție pentru ele.  nault. Trait& de droit commercial, VII, (Pont, II, No. 1025; Alexandresco, X, p. No. 29%; Alexandresco, X, p. 642). 659, nota). 

Art. 1786. — Inscripţiunile conservă dreptul de privilegiu și de ipotecă în curs de cincisprezece ani:) din ziua în Care s'au făcut inscripțiunile. Efectul lor încetează dacă inscripțiunile nu au fost reînnoite înaintea expirării acestui termen. Cu toate acestea, inscripțiunile luate în favoarea minorilor, in- terzişilor, a femeilor măritate, a Statului, comunelor şi celorlalte stabilimente publice, sunt dispensate de a îi reînnoite până după un an dela încetarea tutelei, disoluţiunea căsătoriei sau încetarea din funcţiune a funcţionarului 2). (Civ. 969, 1740, 1778, 1780, 1781, 1787, 1790 urm., 1800 urm., 1804, 1820; Pr. civ. 721, 125 urm.; L. Timbr. 20 Ş 29, 24 $4; Legea specială autorizând luarea de măsuri exepţionale (Mon. Of. 217/914), Art. 3—6; L. p. modifi- carea legii Băncii agricole (Mon. Of. 25/912), Art. 5; Civ. Fr. 2154; L. Belg. 90). 
2 

1) In art. francez corespunzător 2154 termenul acesta este numai pe zece ani. 2) A se compara textul art. român 1786 cu art, francez 2154 și belgian 90, fiind importante diferenţe de text. 
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Text. fr. Art. 2154. — Les 
privilege pendant dix annâes, î 
ces inseriptions m'ont 66 renouveltes 

MODUL INSCRIPȚIUNII PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Art. 1786 

inseriptions  conservent Phypothoque et le 
a compter du jour de leur date; leur effet cesse, si 

avant lexpiration de ce dâlai. Text. belg. Art. 90, — Les inseriptions conservent Phypothăque et le pri- vilge pendant 
les inseriptions n'ont 6t6 renouveltes 

seront dispensâes 
suivra la cessation 
du mariage. 

quinze anndes ă, compter du jour de leur date; leur effet cesse si 
avant lexpiration de ce dâlai. Neanmoins les inscriptions prises au 

personnes plaeces dans des 6tablissements 
formâment aux dispositions contenues aux $$ 1 et 2 de la section 

de tout renouvellement jusquă 'expiration 
de la tutelle, de Padministration -provisoire ou la dissolution 

profit des mineurs, des interdits, des 
d'alienes et des femmes marises, eon- 

I du chapitre III, 
de lannte qui 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAc, N., Despre ipoteci, p. 128 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Minori 9. 
Perimare 2—4, 6, 7. 
Preferinţă 3. 
Privilegiu 1 urm, 
Privilegiul vânzătorului - 

12. 

Adjudecare 1. | 
Aplicaţiune 8, 13. 
Calcularea termenului 11, | 

15, 
Competenţă 4, 16. | 
Comune 9. 
Creditori 3. Radiere 4. 
Executare silită 11. Rang 1, 6. 
Faliment 3. Reînoire 1, 2, 5, 9—11, 16, Femee măritată 9, 10. Separaţie de patrimonii 10. 
olos 7. _ Stabilimente publice 9. Inscripți€ 1 urm. Stat 9. 

Instrăinare 5. Teren 1—3, 5, 9, 14, 13. Interes 3. Terţi 5. 7. 
Interzis 9, Transcriere 42. 
Iavocare 3, 7. Urmărire 2, 
Ipotecă 1 urm. Urmărire silită 11, 
Ipotecă legală 8. - Vânzare 12, 

Doctrină, 

1, Inscripţia luată îşi păstrează efectele 
ei timp de cincisprezece ani și reînnoirea 
ei făcută înainte de expirarea acestui ter- 
men, păstrează rangul primitiv a] privi- 
legiului sau ipotecii. (Alexandresco, X, p. 
629; Comp.: Planiol, LI, No. 3050). 

2. Dacă inscripţia nu a fost reînnoită 
în termenul prevăzut de lege, ipoteca este 
perimată şi creditorul nu mai are 'niciun 
drept de preferință, nici de urmărire în mâna terţilor. (Martou, II, No. 1147; Huc, 
XIII, No. 363; Baudry et Loynes, III, No. 
1749, 1772; Guillouard, III, No. 1405; Pla- 
niol, II, No. 5051: Alexandresco, X, p. 629). 

3. Perimarea ipotecii are loc de drept 
prin simpla expirare a termenului legal 
şi poate fi invocată de toți acei cari 
pot opune lipsa inscripției, adică de toţi creditorii debitorului grevat, chiar de cei chirografari. (Martou, II, No. 1028; A- lexandresco, X, p. 650; Comp., Contra: 
Laurent, XXXI, No. 551). 

4. În cazul când inscripția a fost peri- 
mată, numai tribunalul care a ordonat în- 
scripția este competent so constate şi să 
ordone radierea ei. (Alexandresco, X, p- 
650). - 

5. Creditorul poate cere reînnoirea in- 
scripției în termenul legal, chiar dacă de- 

45003. — Codul civil adnotat.— IX. — 27 

bitorul a fost declarat în stare de fali- 
ment sau ar fi înstrăinat unui terț imo- 
bilul ipotecat. (Demante et Colmet de 
Santerre, IX, No. 120 bis, V; Pont, II, No. 
1054; Martou, III, No. 1170; Baudry et 
Loynes, II, No. 1586; III, No. 1767; Gu- 
illouard, III, No. 159%; Planiol, II, No. 
5054: Loyn-Caen et Renault, VII, No.. 28; 
Alexandresco, X, p. 650; Comp:, Contra: 
Persil, II, p. 108). - 

6. Creditorul poate lua o inscripţie după dreptul comun, după expirarea termenului 
legal de reînnoire, însă această inserip- 
ţie va avea rang dela data luării ei. (Pont, 
LI, No. 1036; Martou, III, No. 1154; Planiol, 
II, No. 5051; Alexandresco, X, p. 631). 
„7. Perimarea inscripției foloseşte numai 
terţilor iar nu şi debitorului în contra că- mia există un act autentic şi executor. 
(Alexandresco, X, p. 631, nota 4). 
-8. Dispoziţiunile arătate mai sus îşi gă- 

sesc aplicaţiunea tuiuror privilegiilor imo- 
biliare şi ipotecilor chiar legale, cu excep- tia prevăzută de paragraful al doilea al acestui articol. (Alexandresco, X, p. 632). 

9. Potrivit dispozițiunilor art, 1786 $ 2 c. civ. rom, inscripția luată în favoarea minorilor, interzişilor, a femeilor măritate, a Statului şi celorlalte stabilimente pu- blice, este sculită de reînnoire până după un an dela încetarea tutelei, ridicarea in- terdicţiei, desfacerea căsătoriei sau în- cetarea din funcțiune a funcţionarului. (A- lexandresco, X, p. 632). 
0. Când intervine între soți numai o separație de patrimonii, nu este nevoie 

de reînnoirea inscripţiei ipotecii. (Alexan- dresco, X, p. 652, nota 5; Nacu, III, p. 753). 
11. Creditorul este obligat să-şi reîn- noiască inscripţia ipotecară, chiar în tim- pul urmăririi imobilului ipotecat, până când imobilul a ieşit definitiv din' patri- moniul debitorului. (Alexandresco, X, 652, 653; Comp.: Planiol, II, No. 3053). 12. Dispoziţiunile art. 1786 €. civ., nu se aplică privilegiului vânzătorului de imobile, când acest privilegiu se conservă prin transcrierea actului de vânzare, iar 
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nu prin înscrierea lui. (Alexandresco, X, 
p. 634). . , 

13. Dispoziţiunile art. 1786 c. civ rom., 
se aplică la toate privilegiile imobiliare 
care se conservă numai prin înscrierea lor. 
(Alexandresco, X, p. 634). | 5 

14. In termenul de cincispreze ani (în 
Franţa zece ani) nu se socoteşte ziua când 
a fost luată . inscripţia, nici ziua când 
se sfârşeşte, chiar atunci când acea zi ar 
fi o sărbătoare legală. (Troplong, III, No. 
714; Mass et Verg6 sur Zachariae, YV, 
$ 818, nota 1, p. 222; Pont, ÎL, No. 1039, 
1040; Martou, ÎI, No. 1141; Demante et 
Colmet de Santerre, IX, No. 134 bis, V: 
Mourlon, III, No. 1586; Huc, XIII, No. 360; 

| Baudry et Loynes, Ill, No. 1762; Gu- 
illouard, III, No. 1594; Planiol, II, No. 3048; 
Alexandresco, X, p. 655). 

15, Astfel dacă inscripția a fost luată 
la 2 Ianuarie 1920, ea va trebui reînnoită 
cel mai târziu în ziua de 2 lanuarie 1935, 
iar dacă în acea zi va fi sărbătoare le- 
gală, inscripţia va trebui să fie reînnoită 
la 31 Decemvrie 1934. (Alexandresco, X, 
p. 055). . 

- 16. Reînnoirea inscripției se face la 
tribunalul situaţiei imobilului după cere- 
rea părţii interesate, fără să fie nevoie 
de prezenta debitorului. (Alexandresco, X, 
p. 656). 

Art. 178%. — Inscripţiunea reînnoită trebue să indice inscrip- 
țiunea primitivă ce se reînnoește. In lipsă de o asemenea indica- 
țiune, creanța ipotecară va avea rang dela inscripțiunea din urmă. 
(Civ. 1786: Pr. civ. 721, 726 urm.; L. p. modificarea legii Băncii 
agricole (Mon. Of. 25/912), Art. 5; L. Belg. 90 $3). 

Tezi. belg. Art. 90 $ 3. — Lrinseription en renouvellement ne vaudra que 
comme inscription premiăre, și elle ne contient pas l'indication precise de Lins- 
cription renouvel6e, mai il ne sera pas nâcessaire d'y rappeler les inseriptions 
preecâdentes. 

„Doctrină, 

1. Inscripţia reînnoită trebueşte să arate 
inscripția ce se reînnoieşte şi între altele 
şi data ei. Dacă de exemplu inscripția se 
reînnoeşte peniru a treia oară, nu este ne- 
voie să se arate toate inscripţiile ce au 
urmat înainte, ci numai ultima inscripţie. 
(Alexandresco, X, p. 636). 

2. Dacă reînnoirea inscripției nu arată 

inscripția precedentă, creanţa privilegiată 
sau ipotecară va avea rangul numai dela 
ultima reînnoire, pierzând rangul prece- 
dent. (Alexandresco, X, p.. 636, 637). 

3. In acest caz, dacă este vorba deo 
creanță garantată printr'un privilegiu, ea 
îşi pierde caracterul său privilegiat, fiind 
garantată numai prin o ipotecă cu rang 
din ziua inscripţiei. (Martou, III, No. 1144; 
Alexandresco, X, p. 637). 

CAPITOLUL V. 

Despre ştergerea şi reducţiunea inseripţiunilor. 

Art. 1788. — Inscripţiunile vor fi şterse sau reduse prin con- 
simțimântul părţilor interesate, capabile de a consimţi la aceasta, 
sau în virtutea unei sentințe date în ultimă instanță, sau care a 
dobândit puterea lucrului judecat. Mandatul dat, spre a face 0 
ştergere sau reducţiune trebue să fie expres şi autentic). (Civ. 
417, 948, urm., 953 urm., 1200, 1201, 1204, 1532 urm., 1740, 1778, 
1781, 1789, 1800, 1817; Pr. Civ. 129, 583; C. com. 694; L. Timbr., 
20 $ 8, 29, 21 $1-b, 22$3, 2484; L. agrară, 73; Civ. Fr. 
2157; L. Belg. 92). 

, Text. fr. Art. 2157. — Les inseriptions sont ray6es du consentement des 
parties interess6es et ayant capacite ă cet effet, ou en vertu d'un jugement €n dernier ressort ou passt en force de chose jugce. 

Test. belg. Art. 92. — Les inseriptions sont rayes ou râduites du consen- 

  

1) A se compara textul ari. 1788 român, cu art. francez 2157 şi belgian 92, fiind importante diferenţe de text. 
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tement des parties 

Le cessionnaire 
ou de r6duction, si la 

Le mandat ă 

“DESPRE ȘTERGEREA ȘI REDUCȚIUNEA INSCRIPȚIUNILOR 

interess6es et ayant capacită î, Jugement en dernier ressort ou pass en force de chose jugte. 
d'une erâance hypotheaire ne 
cession ne râsulte d'actes 6noncâs dans Part. 2, 

Leffet de rayer ou de reduire, 

Art. 1788 

a cet effet, ou en vertu d'un 

peut consentir de radiation 

doit âtre exprâs et authentique. 

Bibliografie (continuare). 
(ASTAMIDEECU JAC N., Despre ipoteci, p. 241, 242, 285 urm.f 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Absenţă 19. 
Act unilateral 1, 20, 
Anulare 26, 34, 
Beneficiu de inventar 13. 
Capacitate 4—6, 8—11. 
Cesiune 16. 
Comerţ 6. 
Competenţă 31. 
Consiliu judiciar 10,. 

Locaţiune 9. 
Mandat 21—23, 
Minor 6, 7. 
Minor emancipat 8, 9. 
Moștenitor 11, 13, 15. 
Moștenitor aparent 11. 
Nulitate 26, 34. _ 
Plată 4, 5, 7, 8, 10,11, 34, 
Prescripţie 34, 

Creditor 15. Preşedintele tribunalului Declaraţie 1, - 21, 23, 
Donaţiune 5, 6, 15, Privilegiu 1 urm. Efecte 24, Procedare 1, 24. Execuţiune provizorie 32, Radiere 1 urm. 
Executor testamentar 17, Radiere judiciară 3, 25— Faliment 12, 34, 36, 37. 
Formalitate 4, 21. Radiere voluntară 3—5, 36. lascripţie 1 urm. Recurs 33, 
Interes 14—19. Reducere 2, 35, 36. Interpretare 24. Registre 1. 
Interzis 6, 7. Revizuire 33. 
Ipotecă 1 urm. 
Ipotecă legală 37. 
Jurnal 21, 
Legatari 15. 

Simulaţe 34. 
Societate comerciață 18. 
Ștergere 1 urm. 
“Tutor 7,   

Doctrină, 

1. Ştergerea sau radierea unei inseripţii 
este un act 'unilateral, care constă în de- 
claraţia făcută de cei interesaţi că inserip- 
ţia trebueşte considerată în viitor cu neave- 
nită şi inexistentă, şi care se aduce la în- 
deplinire prin menţiunea ce se face pe 
marginea registrului respectiv. (Alexan- 
dresco, X, p. 645). . 

2. Reducerea inscripţiei este o ştergere 
sau radiere parţială. Ea se face prin re- 
strângerea inscripției la imobilele sau su- 
ma suficientă pentru siguranța creanţei 
garantată, iar ceea ce întrece este şters 
sau radiat. (Alexandresco, X, p. 645, 644). 

3, Radierea şi reducerea insecripțiilor 
sunt voluntare sau judiciare. (Alexan- dresco, X, p. 644). 

4. Când ştergerea sau radierea inserip- 
ției se face în urma plăţii datoriei, poate să consimilă la reducere sau ştergere ori- 
cine are capacitatea de a primi plata. (A- lexandresco, -X, p. 644). 

+ Dacă ştergerea sau radierea inserip- 
ției se face înainte de plata datoriei, poate 
consimți la radiere sau ştergere numai 
acel care are capacitatea de a dispune de 
creanță şi chiar capacitatea de a dărui, 
dacă radierea - se face 
(Alexandresco, X, p. 644). 

6. Minorii şi interzişii nu pot consimţi 
ştergerea sau radierea ipotecii, afară de 
minorul autorizat să facă comerţ, pentru 

cu titlu gratuit.: 

operaţiile sale comerciale. (Martou, III, 
No. 1186; Alexandresco, X, p. 644). 

7, Tutorul unui minor sau interzis poate 
să consimtă la radierea unei ipoteci sau privilegiu, numai în urma plăţii încasate, 
iar nu cu titlu gratuit. (Planiol, II, No. 3063; Alexandresco, X, p. 645). 

+ Minorul emancipat poate să consimtă 
la radierea unei inscripții în urma plăţii, cu autorizaţia curatorului. (Alexandresco, 
X, p. 645). 

9. Dacă ipoteca garanta un venit cum 
ar fi o arendare sau o închiriere, minorul 
poate consimţi singur. (Alexandresco, X, 
p. 645). 

10. Persoana pusă sub consiliu judiciar 
va putea cu asistenţa consiliului să con- 
simtă radierea unei ipoteci, chiar dacă nu a primit plata creanţei, deoarece poate face acte de înstrăinare cu asistența con- 
siliului său. (Alexandresco, X, p. 645). 

11. Moştenitorul aparent are capacitatea 
să radieze o ipotecă, dacă are capacitatea să primească plata. (Baudry et Loynes, III, No. 1831; Alexandresco, X, p. 646), 

12. Sindicul falimentului care are ca- pacitatea de a primi plata, poate radia o ipotecă. (Baudry et Loynes, III, No. 1832; Alexandresco, X, p, 646). 
3. Moştenitorul major care a acceptat succesiunea sub beneficiu de inventar, poate radia o ipotecă fără a pierde bene- ficiul său. (Baudry et Loynes, III, No. 1831; Alexandresco, X, p. 647). 

14. Potrivit dispoziţiunilor art. 1788 e. civ. rom., ştergerea sau reducerea inserip- țiilor se face după cererea părților intere- sate, (Alexandresco, X, p. 648). 
„ Prin părţi interesate se înțeleg acei în folosul cărora există inscripția. Astfel sunt creditorul şi moştenitorii, legatarii sau donatarii săi. (Martou, II], No. 118; Baudry et Loynes, III, No. 1822, 1825; A- lexandresco, X, 'p. 648). | 

16. De asemenea, cesionarii creditoru- lui, însă cesiunea trebueşte să fie auten- tică. (Martou, III, No, 1182; Alexandresco, X, p. 648, text şi nota 3). 
7. De asemenea, executorul testamen- tar dacă i 's'a dat de către testator sezina mobilelor. (Baudry et Loynes, II, No. 1831; Alexandresco, X, p. 648, 649). 
8. De asemenea, geranții sau lichida- torii unei societăţi comerciale. (Baudry et Loynes, III, No. 1834; Alexandreseo, X, p. 

19. De asemenea, acei trimiși în pose- 
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siunea provizorie a bunurilor unui absent. 
(Demante et Colmei de Santerre, IX, No. 
158 bis, V; Baudry et Loynes, III, No. 1834; 
Alexandresco, X, p. 649). , , 

20. La radierea sau reducerea inscrip- 
ției nu este 'mevoie de prezenţa debito- 
rului, deoarece este un act unilateral care 
nu trebueşte acceptat de debitor, nici de 
terți. (Alexandresco, X, p. 649; Contra: 
Mourlon, III, No. 1594). , | 

2]. Acei cari au capacitatea să facă 
radierea inscripţiei unui privilegiu sau 
ipoteci vor adresa o cerere către prese- 
dintele tribunalului, fie în persoană, fie 
prin reprezentant convenţional sau legal 
şi radierea se va face în urma jurnalului 
tribunalului. (Alexandresco, X, p. 650). 

22. Când radierea se cere prin manda- 
iar convenţional, procura va trebui să fie 
expresă şi autentică. (Alexandresco, X, p. 
650). 

23. Dacă procura este făcută în ţară 
străină, radierea nu se va putea cere 
decât după ce preşedintele tribunalului 
situaţiei bunurilor grevate, va constata că 
este autentificată după legea ţării unde 
a fost făcută. (Alexandresco, X, p. 650). 

24. Efectele radierii se vor constata din 
cererea părţilor care constată voinţa lor, 
adică dacă părţile au înţeles să facă o 
renunțarea numai la inscripție iar nu şi 
la însăşi creanţa ipotecară sau renunţarea 
a fost chiar şi la creanţă. (Pont, II, No. 
1106; Laurent, XXXI, No. 225; Baudry et 
Loynes, III, No. 1887; Guillouard, III, No. 
1458; Alexandresco, X, p: 651). 

25. Radierea judiciară sau silită este 
aceea ordonată de justiție prin hotărîre, 
în cazul când creditorul nu poate sau nu 
voieşie să consimtă radierea. (Alexan- 
dresco, X, p. 651). 

26, Creditorul nu poate cere radierea 
inscripției pentru nulităţi de formă, de- 
oarece formele sunt prevăzute de lege 
numai în interesul terţilor. (Pont, II, No. 
1085; Laurent, XXXI, No. 180; Huc, XIII, 
No. 584; Baudry et 'Loynes, III, No. 1861; 
Guillouard, III, No. 1440; Planiol, II, No. 
3067; Alexandresco, X, p. 651, 652). 

27. Cererea de radiere “poate fi făcută 
oricând. (Alexandresco, X, p. 652 

28, Cererea se va introduce contra cre- 
ditorului, reprezentanţilor sau moştenito- 
rilor lui sau contra cesionarilor lui. (Mar- 
tou, III, No. 1219; Laurent, XXXI, No. 185; Huc, XIII, No. 384; Baudry et Loynes, III, 
No. 1862; Guillouard, III, No. 1442; A- 
lexandresco, X, p. 652). 

29. Cererea de radiere nu poate fi in- 
trodusă contra debitorului, deoarece a- 
cesta nu reprezintă pe creditor. (Baudry 
et Loynes, III, No. 1862; Alexandresco, X, 
p. 652). 

30. Radierea nu se poate face decât atunci când hotărîrea care o ordonă a. rămas definitivă, (Baudry et Loynes, III, No. 1878; Alexandresco, X, p. 653). 
31. Cererea de radiere va fi introdusă la tribunalul domiciliului părţii, iar nu 
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la tribunalul situaţiei imobilului grevat. 
(Alexandresco, X, p. 653). 

32. In materie de radiere judiciară sau 
silită, tribunalele nu pot admite executarea 
provizorie a hotărîrilor lor. (Baudry et 
Loynes, III, No 1880; Guillouard, III. No. 
1449; Alexandresco, X, p. 654; Contra: 
Pont, II, No. 1903). 

33. Hotărîrea care a ordonat radierea 
va fi executată cu toate că este supusă 
recursului sau revizuirii. (Baudry et Loy- 
nes, Îl, No. 1881; Planiol, II, No. 3068; 
Alexandresco, X, p. 654). 

34. Radierea va fi ordonată de justiţie 
în următoarele cazuri: 4) când ea a fost 
luată fără a fi bazată pe lege sau pe 
convenţia părţilor; 2) când actul consti- 
tutiv al ipotecii este nul; 5) când creanța 
este stinsă prin plată, prin prescripţie sau 
orice alt mod de stingere al obligaţiilor; 
4) când privilegiul sau ipoteca sunt stinse 
prin una din cauzele de stingere proprii 
acestor drepturi; 5) când inscripția este 
nulă în privinţa formelor; 6) când ipoteca 
a fost simulată. (Alexandresco, X, p. 655). 

35. Reducerea inseripțiilor este supusă 
regulelor privitoare la radiere, deoarece 
sunt radieri parţiale, (Alexandresco, X, p. 
56). 

36. Reducerea este voluntară sau judi- 
ciară. (Alexandresco, X, p. 656). 

37. Reducerea silită sau judiciară se 
aplică ipotecilor legale ca şi celor conven- 
ționale. (Alexandresco, X, p. 656, 657; 
Comp.: Martou, III, No. 1225; Lauren, 
XXXI, No. 202). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1. O radiere a unei inscripţii ipotecare, 
făcută, prin eroare sau dol, fără consim- 

“timântul tuturor creditorilor, fiind izbită 
de o nulitate absolută, poate fi atacată 
pe calea unei contestaţii la tabloul de 
ordinea creditorilor şi să se obţie în- 
scierea ei în rangul respectiv. (Trib. Ilfov, 
s. notariat 23 Ianuarie 1926, Pand. Săpt. 
11/1926). 

2. Măsura prevăzută de art. 76 din le- 
gea agrară a vechiului Regat, că radierea 
ipotecilor se va ordona de preşedintele 
tribunalului situaţiunii imobilului, se re- 
feră numai la ipotecile ce grevează imo- 
bilele sau părţile de imobile „ce au fost 
expropriate“ și astfel, nu mai aparțin pro- 
prietarului. Ş 

De aceea, în specie, întru cât se urmă- 
reşte liberarea de ipoteci a unei porțiuni 
dintr'un imobil, porţiune rămasă neexpro- 
priată oferindu-se plată creanţelor ipote- 
care cu avere dotală, nu mai este cazul 
de a se aplica disp. art. 76 legea agrară 
şi ordonanța de achitarea creanţelor şi 
radierea ipotecii se face de preşedintele 
tribunalului care administrează dota. (Cas. 
I, dec. 1980 din 17 Martie 1926, Jurispr. 
Gen. 1926, No. 1459). , 

3. A se vedea: art, 1191, nota 3. 
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Art. 1789. — Actele făcute în țară străină care constată con- simțimântul pentru ștergerea sau reducțiunea unei inscripțiuni, nu sunt executorii în România, decât după ce s'au vizat de preșe- dintele tribunalului situaţiunii bunurilor, care va verifica autentici- tatea acelor acte*). (Civ. 2, 1773, 1788; Pr. Civ. 374; Leg. Belg. 93). 
Text. belg. Art. 93. — Ceux qui requiărent la radiation ou la râduction dâposent, au bureau du. conservateur, 

acte en brevet, portant consentement, 
Un extrait litteral de lacte authe 

le notaire qui la dâlivr$, que acte ne 
Les actes de consentement ă, 

soit lexpâdition de acte authentique ou 
soit Pexpedition du jugement, 
ntique suffit, lorsquil y est declare, par 
contient ni conditions, ni râserves, 

radiation ou reduction, passtes en pays 6tranţ gers, ne sont ex6cutoires en Belgique qwapris avoir 616 vises par le prâsiden- du tribunal de la situation des biens, qui vârifiera leur authânticits, ainsi qu'il est dit en Part. 77. 

Doctrină, 

]. Actele făcute în ţară străină, care 
constată consimțimântul părţilor pentru 
ştergerea sau reducerea inscripţiilor ipo- 
tecare, trebuesc autentificate ca şi actul 
constitutiv de ipotecă. (Alexandresco, I, 
p. 220). 

2. Aceste acte vor fi verificate şi vi- 
zate de preşedintele tribunalului situaţiei 

imobilelor, ca şi actul de constituire al 
ipotecii. (Alexandresco, [, p. 220). 

3. Dacă ştergerea, .reducerea sau reîn- 
noirea se face prin mandatari, mandatul 
va trebui să fie autentificat de funeţio- 
narii străini potrivit legilor străine şi să 
fie vizat de preşedintele tribunalului si- 
tuajiei imobilelor. '(Alexandresco, I, p. 
220). 

CAPITOLUL VI. 

Despre efectul privilegiilor şi ipotecilor în contra persoanelor al treilea care 
deţin imobilul, 

Art. 1790. — Creditorii cari au 
asupra unui imobil, îl urmăresc 

privilegiu sau ipotecă înscrise 
in orice mână ar trece?). (Civ. 1719, 1720, 1722 urm., 1738 urm., 1746, 1753, 1778, 1780 urm., 1786, 1791 urm., 1800, 1818; C. 

76; Civ. Fr. 2166; L. Belg. 96). 

Tezt. fr. Art. 2168. 
serite sur un immeuble, le 

— Les erâanciers ayant 
suivent en quelques mains 

com. 910; L. agrară 72, 73, 75, 

privilege ou hypothăque in- 
qu'il passe, pour âtre collo- quts et payâs suivant ordre de leurs crtances ou inseriptions. 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Wofă sub Cas, Î, 1813 din 24 Oet. 1924, Pand. Rom. 1926, I, 166; CONSTANTINESCU JAC. N, Despre ipoteci, p. 25 urm., 45 urm, 154 urm. 

Doctrină, 

„1. Efectele privilegiilor şi ipotecilor se impari în patru secţii: 1) efectele în pri- vința imobilelor glevate; 2) efectele în privința creanţei garantate; 3) efectele în privința raporturilor dintre proprietarul lucrului grevat şi creditorul ipotecar; 4) e- fectele faţă de terjii detentori, (Alexan- dresco, X, p. 657 urm.). 

  

2, Privilegiile şi ipotecile produce două efecie importante și anume dreptul de 
preferinţă de a fi plătit pe creditorul ipo- tecar sau privilegiat cu precădere înaintea celorlalţi creditori şi dreptul de suită sau de urmărire a imobilului grevat în mâna terţilor, pentru ca creditorul să-l vândă şi să fie plătit din prețul lui. (Alexandresco, X, p. 667, 668). 

3. Prin terţ debitor se înțelege oricine 
1) A se vedea notele de sub textul art. 1782 şi 1783 Cod, Civil, 2) Art, francez corespunzător 2166, continuă: „pour 6tre colloguds et payes suivani V'orăre de Zeurs 

creances ou inscriptions“, 
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Art. 1791—1792 EFECTUL PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Codul civi] 

posedă imobilul grevat, care nu este per- 
sonal obligat la plata datoriei, ci numai 
din cauza imobilului şi care deţine imo- 
bilul, fie cu tiilu oneros, fie cu titlu gra- 
tuit. (Alexandresco, X, p. 668). , 

4, Creditorii chirografari pot urmări 
imobilul cât timp se află în mâna debi- 
torului, dar nu-l mai pot urmări de îndată 
ce el a ieşit în mod regulat şi fără fraudă 

din patrimoniul debitorului, deoarece nu 
au un drept real asupra imobilului. (Pla- 
niol, II, No. 5161; Alexandresco, X, p. 667, 
nota 3). 

5. Dreptul de suită sau de urmărire 
este o consecinţă a realităţii dreptului de 
ipotecă. (Martou, II, No. 689; Huc, XIII, 
No. 168; Planiol, II, No. 2647, 3161; Alexan- 
dresco, X, p. 543, 6608). 

Art. 1791. — Dacă persoana a treia, care deține imobilul, nu 
îndeplinește formalitățile mai jos stabilite pentru a purga?) pro- 
prietatea sa, ea rămâne îndatorată, prin singurul efect al inșcrip- 
țiunilor, în calitatea sa de detentor a imobilului, la toate datoriile 
ipotecare, și se bucură de toţi termenii de plată ce îi avea şi 
debitorul primitiv. (Civ. 1108, 1740, 1790, 1792, 1795, 1801 urm., 
1804 urm.; Civ. Fr. 2167; L. Belg. 97). 

Tea. fr. Art. 2167. — Si le tiers d&tenteur ne remplit pas les formalites 
„qui seront ci-aprâs &tablies pour purger sa propriâte, îl demeure, par Leffet seul 
des inseriptions, oblig& comme dâtenteur ă toutes les dettes hypothecaires, et jonit 
des termes et dâlais accordâs au dâbiteur originaire. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 45 urm., 14i urm. 

Doctrină, 

1. Terţul debitor care - este amenințat 
să fie urmărit prin acţiunea ipotecară 
poate sau să se lase a fi urmărit sau se 
poate sustrage dela urmărire prin urmă- 
toarele moduri: 1) poate să purgheze imo- 
bilul de privilegiile sau ipotecile ce-l gre- 
vează; 2) poate să plăteaecă datoriile ce 
grevează imobilul capital şi procente; 
5) poate să abandoneze posesiunea de 
fapt sau detenţiunea imobilului, creditori- 
lor ipotecari şi să fie scutit de a plăti 
datoriile ce-l grevează, bine înţeles dacă 
nu este obligat personal, ci numai în ca- 
litate de detentor. (Alexandresco, X, p. 668, 
669; Comp.: Mourlon, III, No. 1626; Lau- 
rent, XXXI, No. 275; Baudry ei Loynes, 
III. No. 2194; Planiol, II, No. 3228), 

2. Prin terţ detentor se înțelege orice 
reprezentant cu titlu particular al debi- 
torului şi care nu este obligat personal 

către creditor la plata datoriei, fie că a 
dobândit în totul sau parţial imobilul, cu 
titlu gratuit sau oneros, cum ar fi cum- 
părătorul, donatarul, ete. (Alexandresco, 
X, p. 668, nota 2). 

3. Dacă terțul detentor a înstrăinat imo- 
bilul grevat, el nu mai e supus acțiunii 
ipotecare. (Baudry et Loynes, II, No. 2105; 
Guillouard, III, No. 1646; Alexandresco, 
X, p. 668, nota 2). 

4. Reprezenianţii universali sau cu titlu 
universal ai debitorului nu sunt terţi de- 
tentori, deoarece ei sunt persona] obligaţi 
la plată. (Huc, XIV, No. 19; Baudry et 
Loynes, III, No. 2103; Alexandresco, X, 
p._668, nota 2). 

„ Detentorul imobilului grevat tre- 
bueșşte să plătească toate datoriile ce gre- 
vează imobilul, folosindu-se de toate ter- 
menele de plată acordate debitorului pri- 
mitiv. (Alexandresco, X, p. 673). 

Art. 1792. — Detentorul este ținut în acelaş caz, sau de 2 plăti toate capitalurile şi interesele 
urca, sau de a lăsa imobilul 
1025, 1785, 1791, 1793, 1795; 

exigibile, la orice sumă s'ar 
ipotecat fără nicio rezervă. (Civ. 

Civ. Fr. 2168; L. Belg. 98). 
Tezt. fr. Art. 2168. — Le tiers d&tenteur est tenu, dans le mâme cas, 0 de payer tous les interâts et ea pitaux exigibles, î quelque somme qu'ils puissent monter, ou dâlaisser limmeuble hypothâqu6, sans aucune râserve. 

  

| 1) C 
ŞI art. 1805 Cod. Ci 

u privi e la purgarea proprietăţilor ipotecate, a se vedea şi nuta dela cap. VIII ce urmează, precuh 
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Codul civil EFECTUL PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Art. 1793—1794 - 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre iputeci, p. 157. 

Doctrină, 

]. Detentorul care se vede urmărit în 
baza acțiunii ipotecare, pentru a înlătura 
urmărirea, poate plăti datoriile privile- 
şiate şi ipotecare care grevează imobilul. 
(Alexandresco, X, p. 675). 

2, Detentorul trebueşte să plătească, 
nu numai capitalul, ci şi dobânzile exi- 
gibile, fără a se distinge cauza exigibili- 
tăţii lor. (Alexandresco, X, p. 673). 

3. Creditorul privilegiat sau ipotecar, 
poate invoca în contra terţilor detentori 
decăderea din termen rezultată din una 
din cauzele prevăzute de art. 1188 e, civ. 
în. (1025 ce. civ. rom.). (Baudry et Loynes, 
III, No. 2175; Alexandresco, X, p. 675). 

4. Terţul detentor va plăti numai acele 
dobânzi care au fost conservate prin în- 
scriere conform legii. (Pont, II, No. 1152; 
Martou, [II, No. 1256; Baudry et Loynes, 
II, No. 2175; Guillouard, HI, No. 1562; 

Planiol, II, No. 322%; Alexandresco, X, 
p. 675, 674). 

5, Terţul detentor nu poate fi urmărit 
decât asupra imobilului grevai iar nu asu- 
pra celorlalte bunuri ale sale. (Alexan- 
dresco, X, p. 674). 

6. Interesul terțului detentor de a de- 
lăsa imobilul este de a înlătura neplăce- 
rile provocate de urmărire şi de a nu su- 
feri atingere în creditul său prin facerea 
urmăririi ale cărei cauze nu sunt, poate, 
cunoscute de toţi. (Mourlon, III, No. 16%; 
Laurent, XXXI, No. 275; Baudry et Loy- 
nes, III, No. 2181; Planiol, III, No. 3230; 
Alexandresco, X, p. 670). 

7. Delăsarea imobilelor grevate tre- 
bueşte să se facă fără nicio rezervă, în 
privința tuturor imobilelor grevate iar 
dacă detentorul a înstrăinat parte din ele. 
le va delăsa pe cele ce le deţine. (Baudry 
et Loynes, III, No. 2181 bis; Alexandresco, 
X, p. 672). 

Art. 1798. — Când detentorul nu îndeplineşte una din aceste obligaţiuni pe deplin, fiecare creditor ipotecar are dreptul de a cere vânzarea imobilului ipotecat pentru creanța sa!). (Civ. 1722, . 
1146, 1790, 
Belg. 99). 

1794, 1795, 1804, 1824, 1836; Civ. Fr. 2169; L. 

Text. fr. Art. 2169, — Faute par le tiers dâtenteur de satisfaire pleine- ment ă lune de ces obligations, ehaque crtaneier hypothâecaire a droit de faire vendre sur lui l'immeuble hypothequs, trente jours apres . commandement fait au d6biteur originaire, et sommation faite au tiers dâtenteur de payer la dette exi- gible ou de dâlaisser hâritage. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 136, 158. 

Doctrină. 

], În cazul când terţul detentor nu u- 
zează de mijloacele prevăzute de art. 1791 
şi 1792 e. civ. rom., fiecare creditor a că- 
zui creanţă este ajunsă la scadență poate 
urmări imobilul pentru ca din vânzarea 

lui pe calea exproprierii silite să-şi rea- 
izeze creanja sa. (Alexandresco, X, p. 
674). 

2. Urmărirea şi vânzarea imobilului 
grevat se vor face după regulele prevă- 
zute de procedura civilă. (Alexandresco, 
X, p. 674, 675). 

Art. 1794. — Cu toate acestea, detentorul care nu este per- 
sonal obligat pentru creanța ipotecară a creditorului, poate să se 
opună la vânzarea imobilului ipotecat ce i-a fost transmis, dacă 
au mai rămas alte imobile ipotecate pentru această datorie, în 
posesiunea principalului sau principalilor debitori, și poate să ceară 
discuțiunea prealabilă după forma regulată la titlul Despre caufi- . PI 

1) Art, francez corespunzăţor 2169 continuă: „frente jours apres Commandement fait au debiteur originaire et sommation faite au tiers detenteur de payer la delle exigible ou de delaisser P'herita ge“. 
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Art, 1795 EFECTUL PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Codul civil 

onament. In timpul acestei discuțiuni se va opri vânzarea. imobi- 
lului ipotecat. (Civ. 1379, 1662 urm., 1753, 1793; Pr. Civ. 112; 
Civ. Fr. 2170). 

Text. fr. Art. 2170. — N6anmoins le tiers detenteur qui n'est pas par- 
sonnellement oblige ă la dette, peut s'opposer ă la vente de lhiritage hypo- 
thequ6 qui lui a 6t6 transmis, sil est demeur d'autres immeubles hy potheques 
ă la meme dette dans la possession du principal ou des prineipaux obliges, et 
en requtrir la, discussion prâalable selon la forme râglee au titre du Cautionne= 
ment; pendant cette discussion il est sursis ă la vente de Lheritage hypothâqut. 

Bibliografie (continuare). . 

CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre ipoteci, p. 139, 140. 

Doctrină, 

1. Terţul detentor poate invoca bene- 
ficiul de discuţiune, cerând ca înainte de 
a se proceda la exproprierea imobilului 
pe care îl deţine, creditorul să urmărească 
vânzarea altor imobile ipotecate care se 
găsesc în mâna principalului debitor. (A- 
lexandresco, X, p. 680, 681). 

2. Pentru ca terţul detentor să poată 
invoca beneticiul de discuţiune, trebueşte 

“ca e] să nu fie obligat la plata datoriei 
ipotecare, fie ca debitor principal, fie ca 
fidejusor. (Troplong, III, No. 797; Pont, 
IL, No. 1160; Baudry et Loynes, III, No. 
2146; Guillouard, TI, No. 1660; Alexan- 
dresco, X, p. 684). 

3. Moştenitorul detentor al unuia din 
imobilele ipotecate de defunct, fiind obli- 
gai personal la plata datoriei, nu poate 
opune beneficiul de discuţiune, decât în 
cazul când creditorul a primit de bună 
voie plata părţii proporţionale a acestui 
moştenitor. (Huc, V, No. 599; Baudry et 
Loynes, III, No. 2149; Guillouard, III, No. 
1661; Planiol, III, No. 5215; Alexandresco, 
X, p. 681; Contra: Troplong, III, No. 798; 
Pont, II, No. 1181; Laurent, XI, No. 70). 

4. Această soluţiune îşi găseşte aplica- 
țiunea şi codebitorului -conjunet sau soli- 
dar, care ar fi detentorul unui imobil ipo- 

tecat pentru garantarea datoriei comune. 
(Baudry et Loynes, III, No. 2151). 

„ Pentru ca terţul detentor să poată 
invoca excepţia de discuţiune, trebuește 
ca în posesiunea principalului sau prin- 
cipalilor debitori să mai existe alte imo- 
bile ipotecaie pentru garantarea aceleiaşi 
datorii. (Demante et Colmet de Santerre, 
IX, No. 151 bis, V; Baudry et Loynes, III, 
No. 2157; Planiol, II, No. 5215; Alexan- 
dresco, X, p. 681, 682, text şi nota 1). 

6. Prin principal sau principali debitori 
se înţeleg debitorii sau codebitorii obliga- 
ției, iar nu fidejusorul care a dai o ipotecă 
pentru garantarea obligaţiei sale personale, 
nici terțul care a dat o ipotecă fără a se 
obliga personal, nici terţii cari deţin alte 
imobile afectate la aceeaşi datorie. (Bau- 
dry et Loynes, III, No. 2159, 2160, 2161; 
Planiol, îl, No. 5215; Alexandresco, X, p. 
682; Comp., Contra: Iroplong, III, No. 800 
bis; Pont, II, No. 1164). 

7. Excepţia de discuţiune poate fi in- 
vocată nu numai de creditorii ipotecari, 
ci şi de către creditorii privilegiați. (A- 
lexandresco, X, p. 682). 

8. Terţul detentor care uzează de ex- 
cepțiunea de discuţiune, trebueşte să se 
conforme regulelor prevăzute de codul 
civil la materia fidejusiunii. (Alexan- 
dresco, X, p. 682). 

Art. 1795. — Cât pentru lăsarea imobilului ipotecat, ea poate 
să fie făcută de către orice detentor care nu este personal obligat 
la datorie şi care are capacitatea de a înstrăina. (Civ. 949 urm,, 
1769, 1796, 1799; Civ. Fr. 2172; 

Text. fr. Art. 2172. — Quant au d6laissement 
Otre fait par tous les tiers d&tenteurs qui ne sont pas 
la dette, et qui ont la capacite d'aliener. 

L. Belg. 100). 

par hypothâque, il peut 
personnellement obligâs ă 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, p. 137 urm. 
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Codul civil 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

| Interzis 3—6, 
Minor 3—6. 
Moștenitor 8. 
Obligaţie personală 1, 
Omologare 4, 5. 
Solidaritate 1. 

Absență 9. 
Beneficiu de inventar 8. 
Capacitate 2—7. 
Codebitori solidari 1. 
Condiţiuni 1, 2. 
“Consiliu de familie 4, 5. 
Consiliu judiciar 7. Succesiune 8, 10. 
Delasare 1 urm. | Succesiune vacantă 10. 
Faliment 11, | Ter detentor 1 urm. 
Fidejusiune 1. ! 'Tutor 4—6. 

Doctrină, . 

]. Pentru ca terțul detentor să poată 
delăsa imobilul se cere ca e] să nu fie 
obligat personal la plata datoriei, deoarece 
în acest caz, creditorul poate urmări în- 
treaga sa avere, Astfel, un fidejusor al 
debitorului sau codebitor solidar, care ar 
fi dobândit imobilul grevat, nu pot să 
delase imobilul. (Demante et Comet de 
Santerre, IX, No. 152 bis, XIV; Baudry et 
Loynes, III, No. 2185; Guilouard, III, No. 
1675; Alexandresco, X, p. 670, 671). 

2, Pentru ca terţul detentor să poată 
delăsa imobilul grevat, trebueşte să fie 
capabil de a înstrăina. (Alexandresco, X, 
p. 671). 

3, Astfel, minorul şi interzisul nu pot 
delășa imobilul grevat. (Alexandresco, X, 
p. 671). . 

4. Tutorul, după o părere, pentru a pu- 
tea delăsa imobilul grevat, are nevoie de 
autorizaţia consiliului de familie, omolo- 
gată de tribunal. (Martou, III, No. 1128: 

EFECTUL PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR FAŢĂ DE TERŢI Art, 1796 

Laurent, XXXI, No. 29; Huc, XIV, No. 55; Baudry et Loynes, III, Noi 2189; Gu- illouard, III, No. 1681; Alexandresco, X p. 671). 
5. După a doua părere, tutorul are ne- Vole numai de autorizarea consiliului de familie, fără omologarea tribunalului. (Troplong, III, No. 820; Pont, II, No. 1172). 6. După a treia părere, tutorul nu poate delăsa imobilul greva, (Grenier, Trait6 des hypothăques, II, No. 527), 
7. Persoana pusă sub consiliu judiciar va puiea delăsa imobilul grevat, numai 

cu asistența consiliului său, (Hiic, XIV, No. 
55; Baudry et Loynes, III, No. 2189; A- 

» 

“lexandresco, X, p. 671). 
„8. Moştenitorul care a acceptat sucee- 

slunea sub beneficiu de inventar nu poate 
delăsa imobilul grevat, deoarece este obli- 
gat personal pentru partea sa din succe- 
siune. (Pont, ÎI, No. 1181; Laurent, XXXI, 
No. 287; Huc, XIV, No. 55; Alexandresco, 
X, p. 674; Contra: Baudry et Loynes, III, 
No. 2189). . 

9. Acei trimişi în posesie provizorie a- 
supra bunurilor unui absent, nu pot de- 
lăsa imobilul grevat, (Troplong, III, No. 
819; Pont, II, No. 1174; Baudry et Loynes, 
III, No. 2189; Alexandresco, X, p. 671). 
-10. De asemenea, nici curatorul unei 

succesiuni vacante. (Baudry et Loynes, ITI, 
No. 2189; Alexandreseo, X, p. 671). 

11. De asemenea, nici un comerciant 
declarat în faliment. (Baudry et Loynes, 
III, No. 2189; Alexandresco, X,; p. 671.) 

Art. 1196. — Detentorul poate să lase imobilul, chiar după ce 
a recunoscut obligațiunea, sau după ce a fost condamnat în această 
calitate; lăsarea imobilelor nu îm 

de a lua imobilul 
1797; Pr. Civ. 544, 549; Civ. Fr. 

adjudecaţiune, 
cheltuelile. (Civ. 1791, 1795, 
2173; L. Belg. 101). 

piedică nici pe detentor, până la 
înapoi, plătind toată datoria și 

Tezi. fr. Art. 2173. — Il peut Vâtre mâme aprăs que le tiers dâtenteur a reconnu l'obligation ou subi condamnation en cette qualit& seulement: le delais- sement n'empâche pas que, jusqwă adjudication, le fiers dâtenteur ne puisse re- prendre limmeuble en payant toute la dette et les frais. 

Doctrină, 

1. Terţul detentor poate delăsa imobilul 
gtevat, chiar dacă a recunoscut obligaţia 
ipotecară sau a fost condamnat în calitate 
de detentor deoarece el este obligat, în 
aceste cazuri, tot ipotecar, iar nu personal. 
(Alexandresco, X, p. 671). , 

+ Delăsarea poate fi făcută oricând, 
după urmărire până la adjudecare, cât 
timp terțul detentor nu a fost condamnat 
personal la plata creanţei ipotecare. (De- 
mante et Colmet de Santerre, IX, No. 155 
bis, II; Pont, II, No. 1186; Martou, Il, No. 
1504; Huc, XIV, No.:35; Baudry et Loy- 
nes, ÎI, No. 2191; Guillonard, III, No. 
1673; Alexandresco, X, p. 672; Comp. Con- 

tra: Laurent, XXXI, No. 278; Planiol, II, 
No. 5237). 

3. Terţul detentor nu delasă decâţ de- 
tențiunea imobilului iar nu .şi proprieta- 
tea lui, aşa încât prescripţia curge în fa- 
voarea lui şi o va putea invoca dacă u- 
zează de facultatea de a relua înapoi imo- 
bilul înainte de ajudecare, plătind toaţă 
datoria şi cheltuielile. (Baudry et Loynes, 
III, No. 2194; Alexandresco, X, p. 672, 673). 

4. Din acelaşi principiu mai rezultă că 
dacă imobilul piere înainte de adjudecare, 
pierderea îl priveşte pe terțul detentor, 
precum şi dacă după plata datoriilor ră- 
mâne un excedent, acesta i se cuvine lui. (Alexandresco, X, p. 675), ,



Art. 1797—1798 EFECTUL PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR FAȚĂ DE TERȚI Codul civil 

Art. 1797. — Lăsarea imobilului ipotecat se face prin decla- 
rațiune la grefa tribunalului situaţiunii imobilului. 

Tribunalul va încheia act despre aceasta. | | 
După cererea celui mai diligent dintre cei interesați, se va 

numi un curator imobilului părăsit, şi se va urmări vânzarea sa, 
după formele prescrise pentru expropriațiuni. (Civ. 725, 1780, 1824 
urm.; Pr. Civ. 496 urm., 503 urm.; Civ. Fr. 2174; L. Belg. 102). 

Tezi. fr. Art. 2174. — Le dslaissement par hypoth&que se fait au greffe du tribunal de la situation des biens; et il en est doan6 acte par ce tribunal. 
Sur la pâtition du plus diligent des intâressâs, il est crâ a l'immeuble d6laiss& un curateur sur lequel la vente de Pimmeuble est poursuivie dans les formnes preserites pour les expropriations. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESOU JAC. N., Despre ipoteci, p. 158. 

Doctrină, 

1. Delăsarea imobilului grevat se face 
Prin o declaraţie la grefa tribunalului si- 
tuației imobilului iar tribunalul încheie un 
jurnal prin care ia act de această declara- 
ție. Tribunalul numeşte un curator imo- 
bilului delăsat, la stăruința unuia dintre 
creditorii ipotecari şi vânzarea se va face 
după formele exproprierii silite. Curaio- 
rul administrează imobilul în timpul ur. . 

măririi care se îndreaptă în contra lui. 
(Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 
155 bis: Baudry et Loynes. III, No. 218, 
2195; Alexandresco, X, p. 672), 

2.. Hotărîrile pronunţate contra curato- 
rului, au autoritatea de lucru judecat atât 
faţă de debitor cât şi faţă de ceilalţi ere- 
ditori. (Pont, IL, No. 1191; Martou, III. No. 
1508; Baudry et Loynes, III, No. 219; A- 
lexandresco, X, p. 672). 

Art, 1198. — Servituţile şi drepturile reale ce avea asupra imobilului detentorul înaintea 
Sirea sau adjudecaţiunea 

posesiunii sale, renasc după pără- 
imobilului 1). (Civ. 576, 636 urm., 1091, 1795; Civ. Fr. 2177; L. Belg. 105). 

Tezi. fr. Art. 2177. — Les servitudes et droits r&els que le tiers deten- teur avait sur l'immeuble avant sa, possession, renaissent aprăs le dâlaissement ou apr&s ladjudication faite sur lui. 
es eranciers personnels, apres tous ceux qui sont inserits sur les prâc- dents propritaires 

ou adjuge. 

Doctrină, 

1. Servituţiile şi celelalte drepturi reale pe care le avea terţul detentor asupra imo- ilului, înainte de a-l dobândi se stinge prin confuziune, (Alexandresco. X, p. 677), 2. Prin adjudecarea imobilului în urma „delăsării sau exproprierii imobilului grevat încetând dreptul de proprietate al terțului detentor, încetează ŞI confuziunea şi ser- vituțiile şi celelalte drepturi reale renasc în folosul său, (Alexandresco, X. p. 678). 3. Dacă imobilul terțului detentor era nu fondul dominant. ci fondul  şerbitor, servitutea pasivă va renaşte în sarcina de- DI NI 
1) Ar:. francez corespunzățor 2177 scriis sur les precedent ictai 

adjuga p S proprittaire 

exercent leur hypothăque î, leur rang, sur le bien dâlaiss6 

tentorului şi în folosul adiudecatarului î- mobilului grevat. (Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 158 bis, 1, II; Pont, 
II, No. 1215; Martou, III, No. 1528; Bau- dry et Loynes, III, No. 2212, Guillouard, 
INI. No. 1689; Alexandresco, X. p. 675, 
679). 

4. Privilegiul şi ipotecile pe care terțul detentor le avea asupra imobilului înainte 
de a dobândi proprietatea lui, nu vor re- 
naşie cu aceleaşi efecte ce le avea înainte, 
decât dacă ele au fost conservate prin in- 
scripții reînnoite, conform ari. 1786 c. civ. 
rom. (Alexandresco, X, p. 679). 

adaugă: ,„Ses creanciers personnels, apres tous ceux qui sont în- S, exercent leur hypolheque c leur Trâng, sur le bien delaisse ou 
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Codul civil DESPRE STINGEREA PRIVILEGIILOR ŞI IPOTECILOR Art. 1799—1800 

Art, 1199. — Detentorul care a plătit datoria ipotecară, sau care a lăsat imobilul ipotecat, sau care a suferit expropriațiunea acestui imobil, are recurs în garanţie, de drept, în contra debito- rului principal. (Civ. 551, 905, 1108, 1336 urm., 1795 urm., 1812; Civ. Fr. 2178; L. Belg. 106). 

„Tea. Fr. Ari. 2178. — Le tiers dâtenteur qui a paye la dette hypoth6- care, ou dâlaisse l'immeuble hypothequ6 ou subi Pexpropriation de cet immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, contre le dâbiteur principal. 

Doctrină, 

], Când terțul detentor, care a dobândit 
imobilul cu titlu oneros este evins prin e- 
fectul delăsării sau exproprierii, are recurs 
în contra autorului său, dacă nu a renun- 
fail el Prin convenţie, (Alexandresco, X, 
p. 627). 

2, Cunoştinţa terțului de existența ipo- 
tecii nu înlătură dreptul său la recurs. 
(Alexandresco, X, p. 677). 

3. Dacă evicţiunea a avut loc din culpa terțului detentor, cum ar fi de exemplu, 
când nu a invocat cauzele de anulare ale 
ipotecii ce existau în favoarea lui, el nu 

va avea drepi de recurs contra autorului 
său. (Alexandresco, X, p. 677). 

4. Terţul detentor care a plătii datorii 
ipotecare al căror debitor nu era, nu va 
avea recurs în garanție, însă va fi subrogat 
de drept în drepturile acţiunile şi ipotecile 
creditorilor pe cari i-a plătit, aşa încât 
dacă datoriile ce le-a plătit erau garâniate 
prin alte ipoteci, el se va folosi de ele 
contra detentorilor imobilelor supuse aces- 
tor ipoteci. (Martou, III, No. 1331; Huc, 
XIV, No. 50; Baudry et Loynes, III, No. 
2220; Guillouard, II, No. 169; Alexan- 
dresco, X, p. 677). 

CAPITOLUL VIL. 

Despre stingerea privilegiilor şi a ipotecilor. 

Art. 1800. — Privilegiile şi ipotecile se sting; 
|. Prin stingerea obligațiunii principale; 
2. Prin renunţarea creditorului la- ipotecă; 
3. Prin îndeplinirea formalităţilor şi condițiunilor prescrise detentorilor pentru purgarea !) bunurilor dobândite de ei; 
4. Prin prescripțiune. . 
Prescripţiunea este câștigată debitorului, pentru bunurile care 

se află în posesiunea sa, prin expirarea timpului defipt pentru pre- 
scripțiunea acţiunilor ce rezultă din ipotecă sau din privilegiu. 

Cât pentru bunurile cari se găsesc în mânile unui al treilea 
detentor, prescripțiunea îi este câştigată prin expirarea timpului 
regulat pentru prescripțiunea proprietăţii în favoatea sa; în cazul 
când prescripțiunea presupune un titlu, ea nu începe a curge decât din ziua când detentorul s'a înscris în registrele tribunalului ca nou proprietar. 

Inscripţiunile luate de creditori nu întrerup cursul prescrip- 
țiunii stapilite prin lege în favoarea debitorului, sau în favoarea 
unei al treilea persoane detentoare a imobilului ?). (Civ. 1091, 1107 
urm., 1134—1136, 1683, 1780, 1786, 1788 urm., 1801 urm., 1837 
urm., 1863, 1890, 1895; C. com. 690; Civ. Fr. 2180;[. Belg. 108). 

  

1) A se vedea nota de sub textul art, 1791 

se compara art. 1800 Cod. Civil român ca art, 108 din Legea belgiană din 1851, fiind importante 

Cod. Civil, 
. 2) A diferențe de text între ele. 

„ şi cea dela Cap. VIII ce urmează, precum şi art. 1805 
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Art. 1800 DESPRE STINGEREA PRIVILEGIILOR ȘI IPOTECILOR Codul civil 

Text. fr. Art. 2180. — Les privilâges et hypothăques s'6teignent: 
10. Par lextinction de lobligation principale; . 
2%. Par la renoneiation du ertancier ă P'hypothăque; Na . 
38%. Par l'accomplissement des formalitâs et conditions prescrites -au tiers 

d&tenteurs pour purger les biens par eux acquis; 
40. Par la prescription. 
La prescription est aequise au dâbiteur, quant: aux biens qui sont dans ses 

mains, par le temps fix pour la preser 
„thăque ou le privil&ge. 

iption des actions qui 'donnent lhypo- 

Quand aux biens qui sont dans la main d'un tiers d6tenteur, elle lui est 
acquise par le temps râgl6 pour la prescription de Ja propriâtâ ă son profit: dans 
les cas oi la prescription suppose un titre, elle ne commence ă eourir que du jour 
oi il a 6t€ transcrit sur les registres du conservateur. | 

Les inseriptions prises par le ertancier n'interrompent pas le couvs de la prescription 6tablie par la loi en faveur du d&hiteur ou du tiers d&tenteur, 
Text. belg. Art. 108. — Les privilăges et hypothăques s'6teignent: 
10. Par lextinetion de Pobligation principale; 
2%. Par la renoneiation du ertancier; 
3% Par l'effet des jugements, dans les cas prevus par les $$ 1 et 2 de la premiere section du chapitre III; 
4%. Par Vaccomplissement des formalitâs et conditions prescrites aux tiers dtenteurs pour purger les biens par eux acquis; 
5%. Par la prescription. 
La prescription est aequise au dEbiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fix6 pour la preser 

que ou le privilăge. 
Elle n'est acquise au tiers dâtenteur 

iption des actions qui donnent I'hypothe- 

que par le temps requis pour la pres- eription la plus longue des droits immobiliers. 
Les inscriptions prises par le erâancier n'interrompent pas le cow:s de la prescription tablie par la loi en faveur du d6biteur ou du tiers dâtenteur, mais ce dernier peut tre contraint de fournir, A ses frais, un titre râcognitif de Phy- pothăque, ă dater de la transeription de son acquisition. Vingt-huit ans aprâs la date de ce titre, il est tenu de le renouveler s'il posstde encore Pimmeuble hypothequ&; 6%. Par la cause €nonete au paragraphe 2 de art. 82. 

Bibliografie (continuare), 
CONSTANTINESCU JAc, N Despre ipoteci, p. 25 urm, 261 urm. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Accesorii 1, 2, 6, 12. Partaj 39. 
Act unilateral 14. - Perderea imobilului 36, 
Cale principală 1, 8—35, Plată 3, 7. 
Capacitate 12. 
Compensaţie 3, 
Confuziune 3. 
Consecinţă 1—7, 9. 
Dare în plată 6. 
Evicţiune 6. 
Expropriere 37. 
Indivizibilitate 4. 
Indoială 15. 
Inscripţie 10, 30, 33. 
Ipotecă 4 urm. 
Novaţie 3. 
Ofertă reală 3, 

Prescripţie 8, 19—35, 
Privilegiu 1 urm. 
Purgă, 8, 17, 18, 
Remitgrea datoriei 3, 9. 
Renurițare 8—16. 
Rezoluţiune 38. 
Stingere 1 urm. 
Stingere absolută 4, 7. 
Stingere definitivă 4-6, 
Stingere parţială 4. 
Subrogaţie 7. 
Terţi 16, 26—31, 33. 

Doctrină, 

1. Sunt două feluri de cauze de stingere a privilegiilor şi ipotecilor: 1) Pe cale de consecință, adică prin stingerea a însăşi creanței garantate: 2) pe cale principală 

şi directă, când creanja subsistă. (Alexan- dresco, X, p. 684). 
2. Prin stingerea obligaţiei garantate se 

sting și privilegiile şi ipotecile, deoarece nu sunt decât niște drepturi accesorii. (A- lexandresco, X, p. 685), 
3. Astfel. privilegiile și ipotecile se 

sting prin toate modurile care aduc stin- 
gerea obligaţiei sarantată, adică: prin plată. 
prin ofertă reală umată de consemnaţie şi 
acceptată de creditor, compensatie, nova. 
ție, remiterea datoriei, confuziune, pres- 
cripţie, anulare, dare în plată etc. (Alexan- 
dresco, X, p. 685, 687 urm.). 

4. Privilegiile şi ipotecile se sting numai 
dacă stingerea obligaţie garantate este to- 
ială, definitivă şi absolută, Astfel, dacă 
stingerea obligaţiei principale este parți- 
ală, ipoteca va subsista din cauza indivi- 
zibilitaţii ei. (Taulier, Thcorie raisonnce du 
code civil, VII, p. 390; Mourlon, III, No. 
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1665; Pont, II, No. 1229; Baudry et Lov- 
nes, ILI, No. 2245; Guillouard, 1V, No. 1895; 
Planiol, II, No. 5588; Alexandresco, X, p. 
685). 

5, De asemenea dacă stingerea obliga- 
ției garantate nu este definitivă, ci ea a 
reînviat, privilegiul şi ipoteca vor continua 
să-şi producă efectul. (Alexandresco, X, p. 
686). 

6. Asifel dacă s'a dat în plată un alt 
lucru decât cel datorii şi dacă creditorul 
este evins de acest lucru, creanţa reînvie 
cu toate accesoriile ei, stingerea nefiind de- 
finitivă. (Troplong, LV, No. 847 urm.; Mour- 
lon, III, No. 1666; Pont, II, No. 1250; 
Martou, IV, No. 1556; Guillouard, IV, No. 
1896 bis; Planiol, II. No. 3591; Alexan- 
dresco, X, p. 686; Contra: 
XĂVIII, No. 288 urm.; Larombiere, Obli- 
gations, Ari. 1278, No. 6; Demante et Col- 
met de Santerre, IX, No. 162 bis, II; Lau- 
rent, XXXI, No. 565; Huc, XIV, No. 54; 
Baudry et Loynes, II, No. 2251). 

7. Pentru ca privilegiile să fie stinse, 
trebueşte ca stingerea creanţei să fie ab- 
solută, adică să fie făcută fără nicio re- 
zervă, Astfel plata stinge creanţa şi deci 
şi ipoteca, afară de cazul când a fost fă- 
cui cu subrogaţie. (Alexandresco, X, p. 
87), 

8. Modurile de stingere ale privilegiilor 
şi ipotecilor pe cale principală suni: re- 
nunjarea creditorului, îndeplinirea formali- 
tăților de purgă şi prescripiia. (Alexan- 
dresco, X, p. 691 urm.). 

9, Renunţarea ereditorului la privilegiu 
Sau ipotecă nu trebueşte confundată cu 
remiterea datoriei, deoarece prin cea din 
urmă se renunţă la creanţă, ceea ce aduce 
pe cale de consecinţă stingerea privilegiului 
sau ipotecii, pe când prin cea dintâiu se 
stinge numai privilegiul sau ipoteca subsis- 
tând creanța. (Pont, II, No. 1251; Laurent, 
XXXI, No. 372; Baudry et Loynes, III, No. 
2258; Alexandresco, X, p. 692). 

10. De asemenea nu irebueşte să se con- 
funde renunțarea la, ipotecă cu renunţarea 
la inscripţia ipotecară, deoarece în acest 
din urmă caz creditorul renunţă numai la 
Tangul său, putând lua o nouă inscripţie. 
(Pont, II, No. 1106; Martou, III, No. 1216; 
Laurent, XXXI, No. 223: Baudrv et Loynes, 
III, No. 1887, 1889, 2262: Ghillouard, III, 
No. 1458; Alexandresco, X, p. 692). 

11. Renunţarea la ipotecă este un act 
unilateral şi deci nu trebueşte acceptată 
de acei cărora le foloseşte, aşa încât odată 
făcută creditorul nu mai poate reveni, 
chiar dacă nu au aderat la ea cei intere- 
sați. (Troplong, IV, No. 868; Masse et 
erg6 sur Zachariae, V, 8 830, nota 2, p. 

254; Pont, IL, No. 12532; Planiol, II, No. 
5400: Alexandresco, X, p. 692, text şi 
nota 4). 

12. Creditorul renunţător trebueşte să 
aibă capacitatea de a dispune de creanţă, 
nefiind nevoie să aibă capacitatea de a 
înstrăina un imobil deoarece ipoteca. deși 
un drept imobiliar, este însă accesorul cre- 

DESPRE STINGEREA PRIVILEGIILOR ȘI 1POTECIL,OR 

Demolombe, - 

Art. 1800 

anţei a cărei soartă o urmează, (Pont, II. 
No. 1223; Huc, XIV, No. 58 Baudry et 
Loynes, III, No. 2260; Alexandresco, X, p 
692, 695; Contra: Laurent, XXXI, No. 37; 
Guillouard, III, No. 1419; IV, No. 1903; 
Planiol, II, No. 3597). 

13. Renunţarea nu e supusă niciunei 
forme şi poate fi expresă sau tacită. (Pont, 
II, No. 1237; Martou, IV, No. 1540; Bau.- 
dry et Loynes, III, No. 1262; Alexandresco, 
X, p. 695, 694). 

14. Renunţările nu se presupun, aşa în 
cât renunţarea tacită nu poate fi dedusă 
decât din fapte cari nu pot fi altfel in- 
terpretate. (Baudry et Loynes, III, No. 2262; 
Alexandresco, X, p, 694). . 

15. La caz de îndoială, dacă există sau 
nu renunțare, se va da actului caraclerul 
cel mai puţin oneros. (Troplong, IV, No. 
871; Mourlon, III, No. 1669, nota 2; Pont, 
II, No, 1258; Huc, XIV, No. 60; Baudry et 
Loynes, III, No. 2262; Alexandresco, X, p- 
694, 695). 

16. Renunţarea la ipotecă este opozabilă 
terţilor independent de orice publicitate, 
deoarece legea nu o cere. (Huc, XIV, No. 
59: Alexandresco,, X, p. 695, 696). 

17. Privilegiile şi ipotecile se sting pe 
cale principală şi directă prin îndeplini- 
rea formelor şi condiţiilor prescrise terţilor 
detentori pentru purgarea imobilelor ce 
le-au dobândit. (Alexandresco, X, p. 696). 

18. Purgarea nu este drept vorbind o 
stingere reală a privilegiilor şi- ipoteeilor, 
ci mai mult o îndrumare la liberarea imo- 
bilului, deoarece deşi stinge dreptul de su- 
ită sau de urmărire, însă dreptul de pre- 
terință subsistă asupra prețului până la 
plata creditorilor sau consemnarea pretului. 
(Pont, II, No. 1240; Alexandresco, X, p. 
696). 
19. O altă cale principală de stingere a- 
privilegiilor şi ipotecilor este prescriplia 
ipotecii, iar nu a obligaţiei. deoarece pres. 
clipţia obligaţiei aduce stingerea privile- 
giilor şi ipoteciilor pe cale de consecință 
(Planiol, II, No. 5402; Alexandresco, X, p. 
696, 697). | 

20. Peniru ca să tie prescrisă însăşi ipo- 
teca trebueşte ca imobilul să fi ieşit din 
mâinile debitorului şi noul proprietar să 
fi prescris liberaţiunea lui. (Planiol, II, No. 
5402; Alexandresco, X, p, 697). 

21. Dacă imobilul a rămas în mâinile 
debitorului sau, reprezentanţilor. săi cu ti- 
tlu universal, -dreptul de ipotecă se pres- 
crie odată cu creanţa al cărei accesor este 
în general, prin trecere de trei zeci ani. 
(Pont, II, No. 1245; Alexandresco, X, p. 
097. 608). , - 

22, Astfel, dacă creanţa se prescrie prin 
treizeci ani, un an, şase luni, etc, ipoteca 
se va stinge prin acelaşi termen. (Mourlon, 
III, No. 1671; Alexandresco, X, p. 698). 

23, Acţiunea minorului  preseriindu-se 
prin trecere de zece ani dela majorităte 
şi ipoteca sa legală se va prescrie prin a- 
celaşi termen. (Baudry et Loynes, III, No. 
2954; Alexandresco, X, p. 689). 
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24. Terţul care a constituit o ipotecă 
pentru garantarea datoriei altuia, fără a 
se obliga personai, după o părere, este asi- 
milat în ceea ce priveşte prescripţia însăşi 
debitorului care a rămas în posesia imobi- 
lui grevat. (Baudry et Loynes, II, No. 2276; Comp.: Alexandresco, X, p. 69). 

25. După altă părere contrară, acest 
terț va prescrie prin treizeci ani, chiar 
dacă. creditorul ar fi conservai acţiunea sa contra debitorului, el neputând fi asimilat debitorului care a rămas în posesia imobi- lului grevat, (Laurent, XXXI, No. 391), 

26. Când imobilul grevat de privilegiu sau ipotecă a trecut în mâinile unui terţ detentor, care nu este obligat la plata da- toriei, el va prescrie prin trecere de trei- zeci ani, din ziua începerii posesiunii, fără să aibă nevoe de vreun titlu. (Mourlon, III, No. 1672; Huc, XIV, No. 6; Baudry ei Loynes, III, No. 2279; 2290; Planiol, [i No. 3403; Alexandresco, X, p. 700). 
27. In cazul când terțul detentor a do- bândit imobilul grevat de privilegiu sau ipotecă cu bună credință, şi cu un just titlu, ipoteca sau privilegiul se va preserie prin trecere de zece până la două zeci ani, cu începere dela transcrierea actului de do- bândire. (Mourlon, III, No. 1672: Huc, XIV, No. 65; Baudry et Loynes, III, No. 2283 urm; Planiol, II, No. 5404; Alexandresco, 

X, p. 700). 
28. Pentru calcularea termenului pres- cripției se va lua în consideraţie domici- iul creditorului ipotecar iar nu a] proprie- tarului imobilului grevat, deoarece pres- cripția se îndeplineşte contra creditorului 

> 

ipotecar. (Mass6 et Verg€ sur Zachariae, V, $ S31, nota 4, p. 256; Demante et Col: met de Santerre, IX, No. 164 bis, X; Pont, II, No. 1254; Baudry et Loynes, III, No. ;2289; Guillouard, IV, No. 1929; Planiol, II, No. 5406; Alexandresco, X, p. 700, nota 2). „29. Terţul va fi considerat de rea cre- dință când a cunoscut sau a avut posibi- itatea să cunoască existența sarcinilor i- potecare, fie prin o declaraţie expresă pre- văzută în titlul său, fie în alt mod, îm- prejurări cari vor fi apreciate în mod su- Yeran de tribunale. (Mass6 et Vergâ sur Zachariae, V, $ 831, nota 4 p. 256; Pont, II, No._1250; Alexandresco, X, p. 701). 30. Existenţa unei inscripţii asupra imo- bilului dobândit de tert, în momentul vân: zării, nu face numaidecât ca terțul să fie considerat de rea credință, deoarece este posibil ca o inscripție să figureze. deşi creanţa a fost plătită. (Tropiong, IV, No. 881; Pont, II, No. 1250: Alexandresco, X, p. 701, nota 4; Comp.: Baudry et Loynes, III, No. 2284 urm.). y 

„ DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

31. Terţul trebue să fie de bună cre- 
dință nu numai în privința existenţii ipo- 
tecii, ci şi în privinţa proprietăţii, adică terțul detentor să fi crezut că a do- 
bândit imobilul dela adevăratul proprietar. 
(Demante et Colmet de Santerre, 1X, No. 164 bis, VIII; Baudry et Loynes, III, No. 
2287; Alexandresco, X, p. 701). 

32, Prescripţiunea acțiunii ipotecare este supusă regulelor  prescripției în genere, creditorul putând so întrerupă conform dreptului comun. (Baudry et Loynes, III, No. 2296 urm.; Alexandresco, X, p. 702). 
33. Inscripţiile luate de creditor nu în- trerup cursul prescripției care curge în favoarea debitorului sau unui terţ deten- tor al imobilului grevat, (Alexandresco, X, 

p. 702). 

34. Suspendarea prescripției acțiunii i- potecare va fi de asemenea supusă regule- lor, dreptului comun. (Alexandresco, e p. 702). 

35. Prescripţia particulară prevăzută de ari. 2180 ce. civ. fr, (1800 e. civ. rom) în folosul terțului detentor. după părerea do- 
minantă, este o prescripţie liberatorie, o prescripţie achizitivă a libertăţii fondului sau a desmembrării proprietăţii, iar nu o prescripţie achizitivă. emante, et Col- met de Santerre, IX, No. 164 bis, II; Pont, II, No. 1248; Martou, IV, No. 1554; Lau- rent, XXXI, No, 389 urm.: Huc, XIV, No. 02; Baudry et Loynes, III, No. 2274; Gu- illouard, IV, No. 1919; Contra: Planiol, II, No. 5408; Comp.: Alexandresco, X, p. 703). 36. În afară de cauzele de stingere ale privilegilor şi ipotecilor prevăzute de art. 2180 e. civ. fr. (1800 e, civ. Tom.) mai e- xistă și altele care rezultă din dreptul co- mun, Asifel o cauză de stingere, este iez- derea totală, iar nu parţială. a imobilului grevat. (Huc, XIV, No. 69; Planiol, II, No. 2415; Alexandresco, X, p. 705, 704, 705). 
37. De asemenea, scoaterea imobilului din comerț, cum ar fi de exemplu, prin exproprierea pentru cauza de utilitate pu- blică, când creditorii au recurs asupra pre- 

tului sau despăgubirii care înlocueşte imo- 
bilul. (Alexandresco. X, p. 705). 

38. De asemenea, ipoteca constituită de 
un proprietar al cărui drept este supus re- zoluţiunii, cade dacă se rezolvă dreptul său de proprietate. (Alexandresco, X, p. 705). 

39. De asemenea, ipoteca constituită în timpul vânzării de către un copărtaş asu- pra unui imobil comun, cade dacă prin împărțeală, imobilul este cuprins în lotul altui copărtaş, (Laurent, XXXI, No. 40%; 
Alexandresco, X, p. 705), | CAPITOLUL VIII. Despre modul de a purga !) proprietăţile de privilegii şi ipoteci. | Art, 1801. — Toate actele translative de bunuri și drepturi cari se pot ipoteca, se vor transcrie pe registre ce se vor ținea 

SS POL 1p | 
1) „A purga“ o proprietate, însemnează a o libera de privilegiile şi ipotecile ce o grevează. 
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Codul civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art. 1801 

spre acest sfârşit la grefa tribunalului, în ocolul căruia stint bunu- 
rile situate). (Civ. 818 urm., 1295, 1740, 1750, 1800, 1802, 1803, 
1816; Pr. Civ. 721 urm.; L. jud. oc. 46; L. Timbr. 19 Ş 41; Civ. 
Fr. 2181; L. Belg. 1). 

Tezi. fr. Art. 2181. — Les contrats translatifs de la propriâtă d'im- 
meubles ou droits rtels immobiliers, que les tiers detenteurs voudront purger de 
priviloges et hypothăques, seront transcrits en entier par le conservateur des hy- 
pothăques dans I'arrondissement duquel les biens sont situâs. 

Cette transeription se fera, sur un registre ă ce destin€, et le conservateur sera 
tenu d'en donner reconnaissance au requrant. 

Text. belg. Art. 1. — 'Tous aetes entre-vifs ă titre gratuit ouontreux trans- 
latifs ou deelaratifs de droits râels immobiliers, autres que les privilăges et les 
hypoth&ques, seront transcrits en entier sur un registre ă ce destin6 au bureau de la 
conservation des hypothăques dans Varrondissement duquel les biens sont situ&s. 
Jusque-lă, ils ne pourront tre opposes au tiers qui auraient contractă sans fraude. 

]] en sera de mâme des jugements pass6s en force de chose jugte, tenant 
lieu de conventions ou de titres, pour la transmission de ces droits, des aetes de 
renonciation ă ces droits et de baux excedant neuf annces, ou contenant quittance 
d'au moins trois annes de loyer. 

Si ces baux n'ont pas Et transcrits, la dure en sera reduite, conformâment 
ă Vart. 1429 du Code Civil. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU EMILIAN „Iranscripfia și efectele sale în legea franceză şi română“, Justiţia 
Dobrogei 6-7/1925; 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Nofă sub Cas. [, 515 din 8 Aprilie 1921, Pand. Rom. 1925, 1, 270; 
Notă sub C. Apel Buc. $. [, 53 din 17 Febr. 1925, Pand. Rom. 1925, II, 257; 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre testamente, p. 152; Despre ipoteci, p. 144. 

pINDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

drepturi reale imobiliare ce se pot ipoteca, 
într'un registru special şi public care poaie 

Locaţiune 5. fi consultai de oricine. (Alexandresco, X, 
Ordonanţă de adjudecare 5. p. 758). 
Prescripţie 9. nat a : 
Privileiu 5. 3. 'Lranscrierea se va face în registrele 

Abitaţie 5. 
Absenţă 35 -. 
Achiziţie legală 9. 
Act autentic 4. 
Act sub semnătură pri- | Procedare 2. speciale ale tribunalului situațiunii imobi- 

vată 4. + Procedură civilă 1. lului, iar dacă imobilul se află situat pe 
Act translativ 2, 4, 5, 7. proprietate 22 4 linia despărţitoare a două judeţe, transcri- 
Antichreză 5, Renunţare 6, 7, 9. crea se va face la iribunalele ambelor ju- 
Cesiune 5. - Retract litigios 9. deţe. (Alexandresco, X, p. 739, text şi 
Chitanţă 5. Rezoluţiune 5. i 2) 
Convenţie scrisă 8. Schimb 5. nota 4). AIE ! 
Convenţie verbală 8. Servitute 5. 4. Sunt supuse transeripției actele au len- 

Dare în piată 5, Situaţie 3. 6.7 tice sau sub semnătură privată translative, 
Doiaiaie s, Seccesi une d iar nu declarative, de proprietate sau de 
Dotă 5. Transcripție 1 urm. drepturi reale imobiliare care pot fi ipote- 

Tranzacţie 5. Drepturi reale 2, 4. 
Tribuaal 3. 
Uz 5 

Expropriere 5. 
Extract 2. 

cate. (Alexandresco, X, p. 739, 740). De 

z 5. Astfel, sunt supuse  transcrierii: 
Hotărire 5, E Vzufruct 5, vânzarea, schimburile, imobiliare, darea 
potecă 27 4 5. azare 5, > în plată a unui imobil, convenţiunile ma- 

e Vânzare, cu pact de răs- 4; moniale care cuprind imobile, donaţiu-: Linie despărțitoare 3. cumpărare 9. mile (mobiliare, ordbnanțele de adjudecare, 

transacţiile privitoare la proprietatea imo- 
biliară sau la desmembrările ei, rezolvirile 

  
Doctrină. 

1, Materia transcripţiei face parte din 
procedura civilă. (Alexandresco, X, p. 735). 

2. Transcrierea este copia literală şi u- 
ncori numai în extract a actelor de înstră- 
inare translativă . de proprietate sau de 

voluntare de vânzări imobiliare, actele prin 
care se constitue o antichreză, o servitute, 
un uzufruct, un drept de uz sau de abi- 
taţiune, botărîrile pronunţate în materie de 
expropriere pentru utilitate publică, ho- 

1) A se compara art. 1801 Cod. Civil român cu art, 2181 francez şi art. 1 Legea belgiană din 1851, fiina 
diferenţe de text. 
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Art. 1802 

tărîrile care recunose existenţa unei con- 
venţii verbale translative de proprietate i- 
mobiliară, care nu a fost transcrisă, cesiu- 
nile sau chitanţele de chirie pe doi ani vi- 
itori, actele de amanet, cesiunile unei cre- 
anţe privilegiate sau ipoiecare, contractele 
de închiriere sau arendare pe un termen 
mai lung de irei ani. (Alexandresco, X, p. 
740, 741, 742: Nacu, [NL, p. 249). , 

6. Nu nunt supuse transcrierii: suecesiu- 
nile ab intestat, renunţările la succesiuni, 
legatele de imobile etc. (Laurent, XXIX. No. 
97; Alexandresco, X, p. 74; Nacu, III, p. 
772). 

7. Renunţările la moşteniri sau legate 
de iimobile care fuseseră acceptate, suni 
supuse iranscrierii, deoarece în aceste ca- 
zuri există o transmitere a proprietăţii i- 
mobiliare în folosul acelor cari benefici- ază de renunţări. (Laurent, XXIX, No. 97; 
Planiol, 1, No. 2612; Alexandresco, X, p. 
742; Nacu, III, p. 772). 

8, Numai actele instrumentare care con- 
stată faple juridice privitoare la imobile trebuesc transcrise, iar nu şi convenţiunile 
verbale sau faptele juridice neconstatate 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Codul civil 

printrun instrument de probaţiune. (A- 
lexandresco, X, p. 745). 

9. De asemenea, nu sunt Supuse transeri- 
erii: achiziţiile dobândite în virtutea le- 
gii, alară de acele prevăzute de art. 285 c. civ. rom. și 722-70 pr. civ. tom,, renun- 
tarea la o prescripţie imobiliară dobân- 
dită, trimiterea în posesiune asupra imo- bilelor unui absent, reîntoarcerea la vânză- 
tor a imobilului vândut cu pact de răs- 
cumpărare, dacă vânzarea primitivă a fost 
transcrisă, retrâciul litigios privitor la un drept real imobiliar, ete. (Alexandresco, X, B- 745; Nacu, III, p. 775). 

10. In unele cazuri, deşi contractul nu trebueşte transcris, însă există în contract o clauză care pentru a fi opozabilă ter- 
ților - trebueşte  transcrisă, (Alexandresco, X, p. 745, 744). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) | 

1. A sc vedea: art. 518, nota 1. 

Art. 1802. — Orice act de înstrăinare a drepturilor menţionate în art. precedent, nu se va putea opune persoanelor al treilea, de nu se va îi făcut transcripţiunea cerută prin acel articol. (Civ. 969, 973, 1175 urm, 1182, 
Belg. 1 $ 1). 

1295, 1801, 1803; Pr. Civ. 723; L. 

Tezi.-belg. Art. 1 Ş 1. — 'Tous actes entre-vifs ă titre gratuit on onâreux translatifs ou dâclaratifs de droits râels immobiliers autres que les privilăges et les hypothăques seront transcrits en entier sur un registre ă ce destin, au bureau de la conservation des hypotheques dans arrondissement duquel les biens sont situ6s. „usque-lă, il ne pourront âtre Oppos6s aux tiers sans fraude. qui auraient contractă 

Bibliografie (continuare), 
ALEXANDR EE0O D., Observaţie sub Trib. civil Montauban,”9 Mai 1922, Pand. Rom, 1926, 

46: 
3 » 

ALEXANDRESCU EMILIAN, „Transcripția şi efectele sale în legea franceză şi română“, Justiţia Dobrogei 6.7/1925; 
ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub Cas, I, 515 din 8 Aprilie 1921, Pand. Rom, 1925,-1, 270; Notă sub C. Apel Buc. S. I, 55 din 17 Febr. 1925, Pand. Rom. 1925, II, 237; CONSTANTINESCU JAC. N,, Despre testamente p. 152; Despre ipoteci, p. 170 urm; SCRIBAN R. TRAIAN, Notă sub Trib „Teleorman, 152/1925, Jur. Gen. 1926, No. 709. 

Doctrină, 

1, Proprietatea imobiliară se sirămută față de terţi, prin transcrierea actului de achiziție, în privința actelor translative, nu însă și în privința actelor declarative, e proprietate sau de drepturi reale imo- iliare care se pot ipoteca. (Alexandresco, X, p. 755, 758). 
2. Actele transcrise în mod regulat sunt opozabile terţilor de bună credință, cari au drepturi asupra aceluiaşi imobil- iar Până la transcriere ele nu pot fi opuse a- 

cestor terţi, chiar dacă au avut cunoştinţă personală despre ele, (Alexandresco, X, p. 744. 745). 
3, Legea nu prevede un termen când să se facă transcripția, care nu este o forma- litate obligatorie între părți, ci lipsa ei făcând numai ca actele translative de drep- turi reale imobiliare să nu fie opozabile terţilor. (Laurent, XXIX, No. 147; Alexan- dresco, X, p. 744, nota 2). 
4. Intre doi dobânditori de bună credin- 

ță ai aceluiaşi imobil, cu titlu oneros sau gratuit. care deţin dreptul lor dela ace- 
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Codul civil 

iaşi persoană, va fi proprietar acel care a 
transcris mai întâi dreptul său, iar nu 
acel al cărui act a dobândit o dată certă 
anterioară şi chiar dacă acesta va fi fost 
pus în posesiunea imobilului.  (Alexan- 
dresco, X, p. 745). | 

5, Pentru ca iranscrierea să facă actul 
translativ de proprietate opozabil terţilor, 
trebuește ca el să emane dela proprietarul 
imobilului. (Alexandresco, X, p. 745). 

6. În caz când mai multe mutaţiuni de 
proprietate ale aceluiaşi imobil au fost 
transcrise în aceeaşi zi, va fi preferit acel 
care a cerut întâi transcrierea şi anteriori- 
tatea se va determina prin ordinea în care 
cererea de transcriere a fost trecută în re- 
gistrul ținut în acest scop de grefierul tri- 
bunalului. (Baudry et Barde, Obligativns, 
I, No. 598; Guillouard, IV, No. 1890 urm:; 
Alexandresco, X, p. 610, 611, 745). 

7. Lipsa transcrierii poate fi invocată 
vumai de terţi iar nu şi de părţile con- 
tractante, nici de moştenitorii lor univer- 
sali sau cu titlu universal, pur şi simplu 
sau beneficiari, nici de creditorii lor în 
baza dispoziţiilor art. 1166 e. civ. fr. (974 
€, iv, rom.). (Alexandresco, X, p. 745, 746). 

9. Prin terţi se înțeleg nu numai acei 
cari au dobândit un drept real asupra i- 
mobilului, ci şi toţi acei cari, neluând par- 
te la actul netranscris, au interes a-l înde- 
păria, deci şi creditorii chirografari. (Lau- . 
rent, XXIX, No. 175 urm.; Alexandresco, 
X, p. 746; Contra: Martou, [, No. 66, 73, 
19; Baudry et Bande Obligations, I, No. 
45; Planiol, 1, No. 2517). 
„9. Dobânditorul unui imobil care a 
transcris titlul său, va putea invoca lipsa 
transcrierii unei dobândiri anterioare, chiar 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI “Art. 1803—1804 

dacă a avut cunoştinţă de dânsa, afară de 
frauda concetată între el şi vânzător con- 
ira primului  dobânditor. (Alexandresco, 
X, p. 746). 

10. A se vedea: art. 818, 1295 şi 1594 din 
codul civil cu notele respective, 

Jurisprudenţă, 
Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Din textul art. 723 pr. civ. rezultă că 
o transcripție este opozabilă celui de al 
treilea, chiar dacă acel care face transcrip- 
jia a avut cunoștință de dreptul pe care 
un terțiu îl avea asupra imobilului, ex- 
ceptându-se cazurile de viclenie. 

Prin acte de viclenie, se înţeleg acele 
demersuri practicate pentru a face pe un 
terțiu, ce ar fi dobândit anterior drepturi 
de proprietate, de a nu-şi transcrie actul 
său, nu și faptele dolosive ce ar fi între- 
buinţai pe lângă vânzător, spre a-l deter- 
mina să-i vândă lucrul. (Trib. Teleorman 
152 din 1925, Monitorul Juridic Teleorman 
10 din 1925). | 

2. Intr'o acțiune de partaj, când un 
comoştenitor opune drepturi exclusive ba- 
zate pe un contract de cumpărare tran- 
scris, în timp ce actul defunctului nu este 
transcris, lipsa acestei transcripțiuni nu 
poate îi ridicată de acest succesor dacă 
el a acceptat succesiunea, actul findu-i 
în acest caz opozabil. (Trib. Covurlui s. |, 
Jurnal 5919 din 30 Aprilie 1926, Justiţia 
Olteniei 8-10 din 1926), 

3. A se vedea: art. 1175, nota 5; art. 
1255, nota 2; art, 1295; notele 2 şi 4). 

Art. 1803. — Transcripţiunea prescrisă prin articolul 1801, 
transmite dobânditorului drepturile ce înstrăinătorul avea asupra 
proprietății imobilului, dar cu privilegiile și ipotecile cu cari imo- 
bilul era însărcinat. (Civ. 644, 971, 1295, 1740, 1746, 1770 urm, 
1790, 1801, 1802, 1810; Pr. civ. 565; Civ. Fr. 2182; [. Belg. 109). 

Teat. fr. Art. 2182. — La simple transeription des titres translatifs de 
proprietă sur le registre du conservateur, 
lges 6tablis sur Pimmeuble. 

ne purge pas les hypoth&ques et; privi- 

Le vendeur ne transmet ă Vaequreur que la propriâte et les droits quiil. 
avait lui-mâme sur la chose vendue: il les transmet sous Paffectation des mâmes 
privilăges et hypothăques dont il &tait ehargă.: _ 

Doctrină, 

], Acel care transmite altuia un imobil 
grevat de privilegiu şi ipotecă, îl tran- 
smite cu sarcinile cu care acest imobil este 
grevat, deoarece nimeni nu poate transmite 
mai mulie drepturi decât are el însuşi. (A- 
lexandresco, X, p. 707). 

2. Dreptul de suită sau de urmărire al 
creditorilor privilegiați sau ipotecari este 
o consecință a realităţii drepturilor lor. 
(Martou, Il, No. 689; Huc, XII, No. 168; 
Planiol, II. No. 2647, 3161; Alexandresco, 
X, p. 545, 668). 

Art. 1804. — Dacă noul proprietar voește a fi apărat de ur- 
măririle autorizate prin Capitolul VI ai prezentului titlu, este ținut, 
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Art. 1804 DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

în cursul lunei dela transcripțiunea actului de transmisiunea pro- 
prietăţii, de a notifica creditorilor la domiciliile ce și-au ales când 
au luat inscripțiunile ipotecare: 

1. Contractul de dobândirea imobilului; 
2. Un certificat de transcripțiunea lui; 
3. O tabelă în trei coloane, din care cea dintâi va cuprinde 

data ipotecilor şi aceea a inscripțiunilor; cea de a doua, numele 
creditorilor, și acea de a treia, sumele creanţelor înșcrise. (Civ. 
1115, 1769 urm., 1780 urm., 1790 urm., 1800, 1801, 1805 urm, 
1813, 1816; C. com. 691; Civ. Fr. 2183; L. Belg. 110). 

Tezi. fr. Art. 2183. — Si le nouveau propritaire veut se garantir de 
L'effet des poursuites autorisâes dans le chapitre VI du present titre, il est tenu, 
soit avant les poursuites, soit dans le mois, au plus tard, ă compter de la premitre 
sommation qui lui est faitej'de notifier aux ertanciers, aux domiciles par eux €lus 
dans leurs inseriptions: 

10. Extrait de son titre contenant seulement la date et la qualite de acte, 
le nom et la designation prâcise du vendeur ou du donateur, la nature et la situa- 
tion de la chose vendue ou donnâe; et sil sagit d'un corps de biens, la denomi- 
nation gencrale seulement du domaine et des arrondissements dans lesquels il est 
situ6, le prix et les charges faisant partie du prix de la vente, ou l'&valuation 
de la chose, si elle ă ât6 donne; 

29. Extrait de la transcription de acte de vente; 
3%. Un tableau sur trois colonnes, dont la premicre contiendra la date des 

hypothăques est celle des inseriptions; la seconde, le noim des erlanciers; la troi- 
si&me, le montant des ertances inscrites. 

Bibliografie (continuare). 

"CONSTANTINESCU JAC, N,, Despre ipoteci, p. 145 urm, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Abitaţie 7. 
Adjudecare 17, 
Anulare 31, 
Beneficiu de inventar 16, 

7 
Capacitate 19, 20. 
Certificat 29. 
Cesiune 18. 
Codebitori 13. 
Condiţiune rezolutorie 11. 
Condiţiune susperisivă 10. | 
Consiliu judiciar 20. 
Convenţie contrară 5. 
Definiţie 1, 
Donaţiune 4, 3, 32, 
Efecte 2, 
Evaluare î, 32. 
Evicţiune 2. 
Exigibilitate 4, 
Facultate 3, 4. 
Fidejusiune 13. 
Ipotecă 1 urm. 
Legat 32. 
Licitaţie 17, 
Minor 20, 21. 
Moştenitor 15—47. 

Notificare 22—28, 31. 
Nudă proprietate 6. 
Nulitate 31. 
Obliga ie personală 12—16. Ze 

fertă 1. 

Ordine publică 5, 
Prestaţie în natură 32, 
Preţ 1. 
Privilegiu 1 urm, 
Purgă î urm. 
Rentă 32. 
Schimb 32. 
Servitute 7, 
Solidaritate 13. 
Succesiune 15—47. 
Tabele 30, 
Termen 5, 22, 
Terţ detentor 1 urm, 
Testament 9. 

i  Transcripţie 9, 22, 29. 
Tutor 21, 
Uz 7 Z ji. 

Uzufruct 9. 
Valoare 1, 32, 
Zid comun 8. 

Doctrină, 

1. Purga este un beneficiu şi o facultate, acordată de lege dobânditorului unui imo- bil grevat de privilegii sau ipoteci, Spre 

a se putea libera de sarcinile ce grevează 
acest imobil şi care constau în oferta fă- 
cută creditorilor de a plăti aceste sarcini 
până la concurența preţului său de dobân- 
dire sau până la valoarea la care este pre- 
tait, dacă imobilul a fost dobândit eu titlu 
gratuit, fără a se face distincţiune între 
datoriile exigibile şi acele neexigibile. (A- 
lexandresco, X, p. 708). i 

2. Purga are de rezultat consolidarea 
proprietăţii şi punerea ei la adăpet de pe- 
ricolele evicţiunii la cari este expusă prin 
acțiunea ipotecară. (Baudry et Loynes, III, 
No. 2517; Alexandreseo, X, p. 709). 

3. Facultatea de a purga aparţine nu- 
mai achizitovului cu titlu: oneros sau cu 
titlu gratuit al imobilelor grevate de pri- 
vilegiu sau ipotecă, (Mourlon, III, No. 1684; 
Baudry et Loynes, III, No. 2329, 2331; Gu- 
illouard. IV, No. 19%; Planiol, II, No. 
5295; Alexandresco, X, p. 715, 714). . 

4. Purgarea acordată de legea terțului 
detentor este facultativă. (Huc, XIV, No. 
9%; Baudry et Loynes, III, No. 2328; Gu- 
iouard, IV. No. 1945; Alexandreseo, X, p. 
713), 

5. Se poate conveni că dobânditorul na 
se va folosi de purgă sau va purga într'un 
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Codul civil DESPRE PURGA DE 

termen anumit, deoarece purga nu intere- 
sează ordinea publică, ci apară interese 
private, (Martou, IV, No. 1383; Huc, XIV, 
No. 96; Baudry et Loynes, III, No. 2358; 
Guillouard, IV, No. 2995; Alexandresco, 
X, pe 714; Contra: Laurent, XXXI, No. 
450). - 

6. Pentru ca terţul detentor să poată 
purga se cere ca el să fie achizitorul în 
totul sau în parte al unui imobil grevat de 
privilegiu sau ipoteci, sau al unui drept 
de nudă proprietate, sau de uzufruct. (Bau- 
dry et Loynes, III, No. 2532, 2534; Gu- 
illouard, IV, No. 1985; Planiol, II, No. 3287; 
Alexandresco, X, p. 744). 

7. Achizitorul unui drept de uz, de abi- 
taţie sau de servitute nu poate purga de- 
oarece aceste drepturi nu pot fi ipote- 
cate, nici urmărite. (Baudry et Loynes, III, 
No. 2355; Planiol, ÎI, No. 3291; Alexan- 
dresco, X, p. 714, nota 5). 

$. De asemenea, nici dobânditorul comu- 
nității unui zid, făcând parte din o clădire 
sau îngrădind un teren ipotecat. (Baudry 
et Loynes, III, No. 2336; Planiol, II, No. 
2390; Alexandresco, X, p. 714, nota 5). 

9, Pentru ca achizitorul să poată purga 
trebueşte ca titlul său să fie transcris, a- 
fară dacă el este un testament. (Alexan- 
dresco, X, p. 715, text şi nota 1). 

10. Dobânditorul sub condiţiune suspen- 
sivă nu poate purga, până la îndeplinirea 
condițiunii. (Laurent, XXXI, No. 428; Huc, 
XIV, No. 82; Baudry et Loynes, III, No. 
23538; Guillouard, IV, No. 1983, 1984; Pla- 
nioi, II, No. 3295; Alexandresco, X, p. 7135; 
Contra: Pont, IT, No. 1285). 

11, Dobânditorul sub condițiune rezo- 
lutorie, fiind actualmente proprietar, are 
facultatea de a purga. (Demante et Colmet 
de Santerre, IX, No. 169 bis, XXIV. Pont, 
II No. 1285; Laurent, XXXI, No. 427; Huc, 
XIV, No. 83; Guillouard, IV, No. 1981; A- 
lexandreseo, X, p. 716). ” 

12. Pentru ca achizitorul imobilului gre- 
vat să poată purga. trebueşte ca el să nu 
fie obligat personal la plata datoriei ga- 
rantate. (Huc, XIV, No. 83; Baudry et Loy- 
2 II, No. 2349; Alexandresco, X, p. 

13. Astfel, nu pot purga: fidejusorul, 
codebitorul solidar sau numai conţuct. 
(Huc, XIV, No. 88, 89; Baudry et Loynes, 
UL, No. 2350; Alexandresco, X, p. 716). 

14. De asemenea nici acela care a ipo- 
tecat fondul său pentru datoria altuia, de- 
oarece deși el nu este obligat personal însă 
sa obligat să nu împiedece pe creditori de 
a-şi realiza în mod normali plata asigurată 
prin ipotecă. (Laurent, XXXI, No. 424; Huc, 
AIV, No. 8; Baudry et Loynes, III, No. 
2547; Guillouard, III, No. 1693; IV, No. 
1987; Alexandresco, X, p. 716; Contra: Lro- 
plong, III, No. 816; IV, No. 903 bis; Mar- 
tou, III, No. 1280; IV, No. 1379, 

15, De asemenea nici moştenitorii uni- 
versali sau cu titlu universal, chiar pen- 
tru o partie, ai acelor câri sunt obligaţi 
personal la plata datoriei şi cari deţin 1- 

PRIVILEGII ȘI .IPOTECI Art, 1804 

mobilele ipoiecate în calitate de moşteni- 
tori. (Poni, II, No, 1274; Baudry et Loy- 
nes, III, No. 2555; Guillouard, 1V, No. 1990; 
Alexandresco, X, p. 747; Comp. contra: 
Laurent XXXI, No. 422; Huc, XIV, No. 

16. Această soluţie îşi găseşte aplicaţi- 
unea chiar dacă moştenitorii au acceptat 
Succesiunea sub beneficiu de inventar. 
(Pont, II, No. 1274; Baudry et Loynes, III, 
No. 2554; Guillouard, IV, No. 1990; A- 
lexandresco, X, p. 717, nota 1). | 

17. Dacă un imobil cuprins în suecesi- 
une a fost vândut la licitaţie şi adjude- 
cat asupra moştenitorului beneficiar el 
va putea purga. (Baudry et Loynes, III, 
No. 2555; Planiol, II, No. 3297; Alexan- 
dresco, X, p. 717, nota 1; contra: Demante 
et Colmet de Santerre, IX, No. 169 bis). 

18. Cedentul unei creanţe ipotecare, 
care a dobândit imobilul ipotecat după 
cesiune, va putea purga. (Huc, XIV, No. 
90; Baudry et Loynes, III, No. 2351 bis; 
Alexandresco, X, p. 717). i 
„19. Pentru ca dobânditorul unui imobil 
ipotecat să poată purga, se cere ca el să 
aibă capacitatea de a se obliga iar nu nu- 
mai capacitatea de a face plata. (Laurent, 
XXXI, No. 476; Huc, XIV, No. 93; Bau- 
dry et Loynes, III, No. 2562; Alexan- 
dresco, X, p. 717; Contra: Martou, IV, No. 
1453), 

20. Minorul emancipat și acel pus sub 
consiliu judiciar mu pot purga fără asis- 
tenţa curatorului şi consiliului judiciar, 
(Martou, IV, No. 1459; Laurent, XXXI, No. 
478; Huc, XIV, No. 95; Baudry et Loynes, 
IIE, No. 2562; Alexandresco, X, p. 717, 718). 

2]. Tutorul poate purga fără autoriza- 
ţia consiliului de familie. (Huc, XIV, No. 
94; Baudry et Loynes, III, No. 2362; A- 
lexandresco, X, p. 718; Contra: Laurent, 
XXXI, No, 477). 

22. Dobânditorul imobilului greva care 
voieşte a purga va trebui, în cursul unei 
luni dela transcrierea actului prin care 
a devenit proprietar, să facă notificările 
prevăzute de art. 2185 urm. ec. civ. îr. 
(1804 c. civ. rom.), fiecărui creditor în 
parte, înscris înaintea titlului său, ori 
mandatarului său, la domiciliul ales prin 
actul de inscripție. (Alexandresco, X, p. 
718, 719). 

23. Dacă nu s'a făcut notificarea unuia 
dintre creditori, purga nu-i este opozabilă 
acestuia, însă îşi va produce efectele faţă 
de ceilalţi creditori cărora li s'a făcut no- 
țificarea. (Pont, II, No. 1302; Baudry et 
Loynes, III, No. 2405; Planiol, II, No. 3314; 
Alexandresco, X, p. 718, nota 4). 

24. Dobânditorul imobilului nu trebu- 
eşte să facă notificarea creditorilor înscrişi 
în urma, iranserierii titlului său. (Troplong, 
IV, No. 919, 920; Huc, XIV, No. 10; Bau- 
dry et Loynes, III, No. 2404; Guillouard. 
IV, No. 2015;  Alexandresco, X, p. 78, 
nota 5). . 

25. Dobânditorul poate face notificare 
nu numai la domiciliul ales prin actul de 
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Art. 1805—1806 

" inscripţie ci şi la domiciliul real al credito- 
rilor. (Martou, IV, No. 1404; Laurent, 
XXXI, No. 459; Huc, XIV, No. 102; Bau- 
dry et Loynes, III, No. 2404; Guillouard, 
IV, No. 2019; Planiol, II, No. 3315; A- 
lexandresco, X, p. 719, nota 2), Ă 

26. Formalităţile noiificării nu pot fi 
înlocuite prin alte formalităţi, nici chiar 
prin cunoştinţa personală a creditorilor 
despre existenţa actului, deoarece ele sunt 
prevăzute sub pedeapsă de nulitate. (A- 
lexandresco, X, p. 719,) 

27. Notificarea se face prin corpul de 
portărei. (Alexandresco, X, p. 719). 

28. Notilicarea are de scop a înştiinţa pe 
creditori că terţul a dobândit imobilul gre- 
vat, pentru preţul arătat de el, modul cum 
l-a dobândit, valoarea reală a imobilului, 
dacă a fost dobândit cu titlu gratuit. (A- 
lexandresco, X, p. 749, 720). 

29. Comunicarea certificatului de tran- 
scripție are de scop să pue pe creditori în 
situația de a controla dacă terțul a deve- 

Art. 1805. 
țiune că este gata a plăti 
numai până la concurenţa 

  

prețul 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

nit proprietarul imobilului grevat şi dacă 
actul de dobândire le este opozabil. (A- 
lexandreseo, X, p. 720). 

30. Comunicarea tabelelor are de scop 
să facă cunoscut creditorilor sarcinile ipo- 
tecare pentru a vedea dacă preţul iîmobi- 
lului ajunge pentru a fi plătiţi în între- 
gime sau dacă trebue să urce preţul. (A- 
lexandresco, X, p. 720). 

31. Notiiicarea este nulă numai atunci 
când neregularitatea ei o împiedecă să-şi 
ajungă scopul ce-şi propune legea. (Lau- 
rent, XXXI, No. 452; Huc, XIV, No. (17; 
Baudry et Loynes, III No. 2417; Alexan- 
dresco, X, p. 720, nota). Ă 

32. Evaluarea imobilului este necesară 
nu numai atunci cât el a fost dobândit prin 
schimb, donaţiune sau legat, ci şi atunci 
când preţul vânzării constă din o rentă 
sau o prestație în natură. (Baudry et Loy- 
nes, III, No. 2410; Alexandresco, X, p. 720, 
nota 1). 

Noul proprietar!) va declara prin acea notifica- 
îndată datoriile şi sarcinile ipotecare, 

ui stipulat prin actul de înstrăi- nare, sau până la valoarea dela care va prețui imobilul2), dacă este dăruit, fără distincţiune între datoriile exigibile sau neexigibile. s 

(Civ. 813 urm., 1023, 1025, 1363, 1791 urm., 1804, 1806; Civ. Fr. 2184). 

| Teci. Jr. Art. 2184, — I/acqutreur ou le donataire declarera, par le mâme acte, qu'il est pret ă aequitter, sur le champ, les dettes et charges hypothâcaires, Jusqwă concurrenee seulement du 
non exigibles. 

Bibliografie 

prix, sans distinetion de dettes exigibles ou 

(continuare), 
= 

CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci p. 145 urm. 

Doctrină, 

„1. Prin notificare terțul dobânditor al imobilului grevat, va declara fără nicio rezervă, că. este gata a plăti îndată dato- 
riile şi sarcinile ipotecare numai până la 
concurența prețului stipulat prin actul de înstrăinare, sau până la concurenţa valorii 
cu care el a prețuit imobilul, dacă l-a do- 

Art. 1806. — După ce noul 
"prescrisă în termenul defipt pri 
stipulat nu poate acoperi toate 
orice creditor al cărui titlu este 
bilului în vânzare prin licitaţiune 

  

bâzidit. prin schimb, donaţiune, testament, 
fără distincţiune între datoriile exigibile 
şi acele neexigibile. (Pont, II, No. 1518; 
Alexandresco, X, p. 720), 

2. După facerea declaraţiei dobânditorut 
imobilului nu-şi mai poate retrage oferta, 
ci este obligat a plăti pretul sau valoarea 
imobilălui. (Alexandresco, X, p. 720, 721). 

proprietar a făcut notificaţiunea 
n articolul 1804, și dacă prețul 

datoriile privilegiate şi ipotecare, A 

înscris, poate cere punerea imo- 
publică, cu îndatorirea: 

1) In articolul francez corespunzător 2184, se zice: „l'acqutreur ou le donataire“i în loc de expresiunea 
„soul proprietarii, 
„_„ 2) In textul art. francez corespunzător 2181 lipses până la valoarea la care va prefui imobilui:: 
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Codul civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art; 1807 

1. De a comunica astă cerere noului proprietar în curs de 
patruzeci zile dela notificațiunea ce acesta i-a făcut; 

2. De a se supune a sui preţul imobilului cu a zecea parte 
mai mult peste preţul stipulat în actul de înstrăinare. 

Toate acestea se vor comunica, după cererea în scris a cre- 
ditorului, atât noului proprietar cât şi înstrăinătorului imobilului, 
prin tribunalul unde s'a făcut transcripţiunea actului de înstrăinarea 
imobilului. 

Toate acestea sub pedeapsă de nulitate. (Civ. 1781, 1804 
Urm,, 1808 urm., 1813; Pr. Civ. 496 urm., 547 urm., 722; Com. 692; Civ. Fr. 2185; L. Belg. 115). 

Tezi. fr. Art. 2185. 
fication dans le delai fixe, 

— Lorsque le nouveau proprittaire a fait cette noti- 
tout cereancier dont le titre est inserit, peut requrir 

la mise de limmeuble aux enchtres et ad 
19. Que cette râquisition sera signifi 

judications publiques; ă la charge, 
6e au nouveau propriâtaire dans quarante 

jours, au plus tard, de la notification faite ă la, requâte de ce dernier, en y ajou- 
tant deux jours par cinq myriamâtres de distance entre le domieile 6lu et le do- 
micile râel de chaque requsrant; 

2%. Qwelle contiendra soummission du requtrant, de porter ou faire porter 
le prix ă un dixieme en sus de celui qui aura 6t6 stipule dans le contrat, on d6- 
clar€ par le nouveau proprittaire; 

30, Que la meme signification sera faite dans le mâme d6lai au precedent. 
propridtaire, debiteur principal; 

4%. Que Loriginal et les copies de ces exploits seront signes par le er€ancier 
requrant, ou par son fond de procuration expresse, lequel, en ce cas, est tenu 
de donner copie de sa procuration; 

5%. Quiil offrira de donner caution 
Le tout ă peine de nullite. 

Jusqw'ă coneurrence du prix et des charges. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC, N,, Despre ipoteci, p. 147 urm., 177. 

” Doctrină, 

]. Dacă creditorii vor socoti că preţul 
sau valoarea oferită este inferioară valorii 
reale a imobilului, ei vor refuza oferta 
făcută de terțul detentor şi imobilul va 
fi scos la licitaţie, iar. prețul cu care ad- 
judecaiarul îl va cumpăra, se va distribui 
creditorilor şi imobilul adjudecat va. fi 
purgat de sarcinile sale, după transcrierea 
ordonanţei de adjudecare. (Alexandresco, 
X, p. 709, 721, 726). 

Punerea imobilului în vânzare prin 
licitație publică va putea fi cerută de orice 
creditor înscris asupra imobilului, a cărui 
inscripție nu a fost perimată. (Alexan- 
dresco. X, p. 724). _ 

3. Pentru ca cererea de punere în vân- 
zare să fie valabilă, trebueşte ca cererea. să 
fie comunicată prin portărei dobânditoru- 

lui imobilului grevat, în termen de 40 zile 
dela notificarea ce acesia a făcut credito- 
vului şi că prin această cerere creditorul 
se va supune a urca preţul imobilului cu 
a zecea parte mai mult peste prețul stipu- 
lat în actul de înstrăinare. (Alexandresco, 
X, p. 721). 

4. Creditorul va comunica acestea, atât 
dobânditorului imobilului grevat cât şi ace- 
luia care a transmis imobilul grevat, prin 
portăreii tribunalului unde sa transcris 
actul de înstrăinare. (Alexandresco, X, p. 
721). . 

5. Formalităţile arăiate mai sus sunt 
prevăzute de lege sub pedeapsă de nulitate, 
creditorul care nu le-a îndeplinit în mod 
legal fiind presupus că a acceptat tacit 
oferta dobânditorului imobilului grevat. (A- 
lexandresco, X, p. 721). 

Art. 180%. — Dacă creditorii nu vor cere punerea în licita- 
țiune în termenul şi cu formele prescrise în articolele precedente, 

— 487 —



Art. 1808—1809 DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Codul civil 

valoarea imobilului va rămânea definitiv detiptă la preţul stipulat prin contract, sau la suma estimaţiunii, în 
noul proprietar va rămânea liberat de orice plătind preţul creditorilor după 
punându-l la casa de depozite şi consemnațiuni. 
1311, 1800, 
L. Belg. 116). 

caz de donaţiune, şi 
privelegiu și ipotecă, 

inscripțiunii lor, sau de- 
(Civ. 1114 urm, 

ordinea 

1806; Pr. Civ. 604 urm.; Com. 693; Civ. Fr. 2186; 

Text. fr. Art. 2186. -- A defaut, par les erâanciers, W'avoir requis la mise aux enchâres dans le dlai et les formes prâserits, la. valeur de Vimmeuble de- „meure d6finitivement fixâe au prix stipul6 dans le contrat, ou d&elars pax le nouveau propriâtaire, lequel est, en cons6quence, libere de tout privilăge et hy- pothâque, en payant ledit prix aux erfanciers qui seront en ordre de recevoir, ou en le consignant. 

Doctrină. . 
1. Dacă preţul sau valoarea oferită de terţul detentor este accepiată de creditori, el va face plata în mâinile lor după ran- gul fiecăruia, sau va depune suma la casa de consemnaţii şi imobilul va .fi purgat de toate sarcinile sale. (Alexandresco, X p. 708, 721). 

, 2. Dacă creditorii înscrişi lasă să treacă termenul de 40 zile dela notificarea ce 

, 

li sa făcut, fără a cere punerea în licitaţie a imobilului, ei sunt decăzuţi din dreptul lor şi valoarea imobilului rămâne definitiv fixată la preţul stipulat prin contract sau 
la valoarea declarată de terțul detentor şi din acest preţ sau valoare vor fi plătiţi creditorii privilegiați sau ipotecari, fiecare după rang sau dacă ei refuză plata, terțul etentor va consemna Suma şi imobilul rămâne liberat de orice privilegiu sau ipotecă. (Alexandresco, X, p. 726). 

Art. 1808. — In caz de vânzare, ea se va face cu formele prescrise pentru expropriaţiunile 
ditorului care a cerut vânzarea, 

forțate, după Stăruința sau a cre- 
Sau a noului proprietar. Acela din aceştia care va stărui pentru vânzare, va îngriji a 

Sau declarat după estimaţiune, şi 
obligat a sui acest preț. (Civ. 
549; Com. 693; Civ. Fr. 2187; L. 

Tezi. fr. Art. 2187."— En cas 

Suma cu care creditorele s'a 
1806; Pr. Civ. 540 urm., 544, 
Belg. 117). 

de revente sur encheres, elle aura lieu suivant les formes 6tablies pour les expropriations foreses, ă la, dilligence soit du eraneier qui Vanra, requise, soit du nouveau propriâtaire, Le poursuivant €noncera, dans les affiches le prix stipul dans le contrat, ou dâelare et la somme en sus î, laquelle le ertancier s'est o faire porter. blig6 de la porter ou 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N., Despre ipoteci, Pe î47 urm. 

Doctrină, 

]. În caz de vânzarea imobilului gre- vat, ea se va face după formele prevăzute e lege pentru exproprierea silită Ja stă- ruința creditorului care a cerut-o sau a 

Art. 1809. — Adjudecatarul 
caţiunii, a restitui dobânditorului 
DIN 

1) Din eroare se zice aici „donatoreluis, în loc 

dobânditorului. (Alexandreseo, X, p. 722). Până la ordonanța de adjudecare, dobânditorul imobilului grevat rămâne proprietarul acestui imobil. (Baudry et Loynes, III, No. 2495; Alexandresco, X, p. 
722, nota, 4). 

este dator, peste preţul adjude- 
imobilului sau donatorelui 1) de- 
de „donatarului::, cum este şi în textul francez. 
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Codul civil DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ŞI IPOTECI Art. 1810-1811 

posedat, toate cheltuelile ce acesta a făcut cu formarea contrac- 
tului său, pentru transcripțiunea lui, acelea ale notificaţiunii şi 
cele făcute de el la vânzarea prin licitațiune. (Civ. 1019, 1341, 
1363, 1402, 1798, 1809; Civ. Fr. 2188; L. Belg. 118). 

— Text, fr. Art. 2188. —. L/adjudieataire est tenu, au-delă du prix de son adjudication, de restituer ă l'aequtreur ou au donataire d&poss6d€ les frais et loyaux 
cofits de son contrat, ceux de la transeription sur les registres du conservateur, ceux de notification, et ceux faits par lui pour parvenir ă la revente. 

Doctrină, 

]. Adiudecatarul este obligat, peste pre- 
tul adjudecat, să restitue terțului depo- 
sedat cheltuielile făcute cu formarea con- 
tractului şi transcrierea lui, acele ale no- 
tificării şi ale licitării imobilului. (Alexan- 
dresco, X, p. 772). 

2. Adjudecarea imobilului grevat pro- 
duce o evicțiune particulară, analoagă cu 
aceea care, dacă nu s'ar fi purgat imobi- 
lul, ar fi rezultat din exproprierea urmă- 
rită contra terțului sau contra curatorului 
instituit în caz de delăsare. (Pont, II, 
No. 159; Laurent, XXXI, No. 544; Hue, 
XIV, No. 155; Baudry et Loynes, Iil, No. 
2515: Guillouard, IV, No. No. 2122; Planiol, 
II, No. 5366; Alexandresco, X, p. 722; Con- 
ta: Troplong, IV, No. 963 urm.;: Martou, 
IV, No. 1569). 

3, Prin urmase, dacă din preţul adju- 
decării, după plata creditorilor înscrişi, 
mai rămân sume disponibile, ele se cuvin 
terțului deposedat, iar nu creditorilor chi- 
rografari ai autorului său. (Troplong. IV, 
No, 971;, Laurent, XXXI, No. 545; Baudry 
et Loynes, III, No. 2505, 2516; Alexan- 

dresco, X, p. 
IV, No. 1562). 

4, De asemenea, după îndestularea cre- 
ditorilor înscrişi înainte de înstrăinarea 
către terțul deposedat, sumele rămase dis- 
ponibie 'din prețul adjudecării se vor 
atribui creditorilor ipotecari ai terțului 
deposedat. înscrişi pe când acesta era pPIro- 
prietar, iar ipotecile constituite de înstrăi- 
nătorul primitiv, după ce dreptul achizito- 
rului a devenit opozabil terţilor, nu vor 
produce niciun efect. (Baudry et Loynes, 
UL No. 2507, 2516; Alexandresco, X, p. 
725). 

5. Fructele produse de imobil dela in- 
trarea sa în folosinţă şi până la adjude- 
care, aparţin terţului deposedat deoarece 
până la această dată el a fost proprietar. 
(Baudry et Loynes, III, No. 2507, 2516; 
Alexandresco, X, p. 725). , 

6. Terţul deposedat are dreptul să fie 
despăgubit de îmbunătățirile aduse imo- 
bilului până la concurenţa plus-valutei, 
deoarece este de principiu că nimeni nu 
se poate îmbogăți în paguba altuia, (Tro- 
plong, IV, No. 962; Demanie et Colmet 
de Santerre, IX, No. 177 bis, II; Pont, II, 
No. 1597; Baudry et Loynes, III, No. 2519; 
Alexandresco, X, p. 724). 

722, 725; Contra: Martou, 

Art. 1810. — Dacă imobilele, în urmarea licitaţiunii, s'au ad- 
judecat asupra dobânditorului imobilului sau a donatorului:), acesta 
nu este obligat de a transcrie jurnalul de adjudecaţiune. (Pr. civ. 
122; Civ. Fr. 2189; L. Belg. 119). 

Text. fr. Art. 2169. — I/acqutreur ou le donnataire qui conserve lim- 
meuble mis aux enchtres, en se rendant dernier enchârisseur, n'est pas tenu de 
faire transerire le jugement d'adjudication. 

Doctrină, 

]. În cazul când imobilul grevai s'a ad- 
judecat în mod definitiv asupra terţului 
achizitor, el nu este obligat a transcrie 

ordonanța de adjudecare, deoarece, tot el 
a fost proprietarul imobilului şi înainte de 
adjudecare şi dreptul de proprietate nu 
sa transmis altuia. (Alexandresco, X, p. 
704). 

Art. 1811. — Retragerea creditorului, care va îi cerut punerea 
în licitațiune, nu va putea stavili sub nici un cuvânt adjudecaţiunea 

  

1) Din eroare se zice aici „donatorului:*, în loc de „donatarului::, cum este şi în textul francez. 
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Art, 1812-1813 

publică, dacă nu vor consimţi toți ceilalţi creditori 

DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI Codul civil 

privilegiați !) 
sau ipotecari. (Civ. 1336 urm.; Civ. Fr. 2190; L. Belg. 120). 

Tezi. fr. Art. 2190. — Le dâsistement du ertancier requerant la mise aux enchtres, ne peut, mâme quand le erâancier paierait le montant de la soumission, empscher l'adjudieation publique, si ce n'est du consentement exprăs de tons les 
autres ereanciers hypoth&caires. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAC. N, Despre ipoteci, p. 148. 

Doctrină, 

1. Retragerea creditorului care a pro- 
vocat licitaţia publică, nu poate, sub niciun 
cuvânt, stăvili adjudecarea, dacă nu vor 
consimţi toţi creditorii privilegiați şi ipo- 
tecari. (Alexandresco,. X, p. 724). 

2. Motivul acestei dispoziţiuni, care 
constitue o derogare dela regula după care 
orice reclamant se poate dezisța dela ce. 
rerea sa, este ca ceilalţi creditori să 
nu fie supuşi la noui cheltuieli prin for- 
marea unei-alte cereri de licitare. (Alexan- 
dresco, X, p. 724). 

Art. 1812. — Dacă adjudecaţiunea se va face asupra aceluia care cumpărase imobilul, atunci va avea recurs în contra vânză- torului spre a îi desdaunat de suma care excede prețul stipulat prin actul de vânzare, şi pentru 
1336 urm., 

dobânda acestui excedent?), (Civ. 1798 urm., 1813; Civ. Fr. 2191; L. Belg. 121). 
Text. fr. Art. 2191. — I'aequtreur qui se sera rendu adjudicataire aura son recours tel que de droit contre le vendeur, pour le remboursement de ce qui excâde le prix stipul par son fitre, et pour Tinterât de cet excâdent î compter du jour de chaque paiement. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC N,, Despre ipoteci, p. 147, 148. 

Doctrină, 

1. În cazul când adjudecarea se va face 
asupra terţului achizitor, acesta va avea recurs contra vânzătorului pentru a fi des- 

Art. 18183. — In cazul când 
imobile și mobile, sau mai multe 
şi altele neipotecate, situate în 
scripțiuni de tribunale, toate 

păgubit de suma care întrece prețul ce a fost stipulat în actul de vânzare şi de dobânda acestui excedenț, (Alexandresco, 
X, p. 724), 

titlul noului proprietar ar cuprinde 
imobile din cari unele ipotecate 
aceeaș sau în diferite circum- 

înstrăinate cu un singur preţ sau pentru prețuri deosebite şi separate, sau că aceste imobile sunt cuprinse, sau că nu sunt cuprinse A în aceeaș exploataţiune, în acest caz prețul imobilului asupra căruia sunt luate inscripţiuni, se va determina cu analogie după prețul total, și va fi declarat în notificațiunea ce noul proprietar este obligat a face conform cu art. 1804. 
Creditorele, care a cerut punerea în licitațiune, nu este dator, 

  

1) In textul francez de unde este luat acest art, lipseşte cuvântul în Legea belgiană din 16 Decemvrie 1854. 2) Art, francez corespunzăto 
„Drioilegiaţi::, care nu se găseşte nici 

r 2191 continuă: „& compter du jour de chaque paiementi, 
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Codul civil Art, 1814 DESPRE PURGA DE PRIVILEGII ȘI IPOTECI 

în niciun caz, a face suirea preţului cerut prin articolul 1806, 
pentru mobile, sau pentru alte imobile decât cele ipotecate cre- 
anței sale”). 

Noului' proprietar îi rămâne totdeauna recurs în contra au- 
torului său, spre a îi desdaunat de vătămarea ce ar suferi, sau 
din cauza diviziunii achiziţiunii sale, sau din cauza diviziunii 
exploataţiunilor. (Civ. 1790 urm., 1804, 1806, 1830; Civ. Fr. 2192; 
L. Belg. 122). | 

Tezi. fr. Ant. 2192. — Dans le cas oă le titre du nouveau propritaire 
comprendrait des immeubles et des meubles, ou plusieurs immeubles, les uns hy- 
pothequâs, les autres non hypothâquâs, situ6s dans le mâme ou dans divers arron- 
dissements du bureaux, ali6nes pour un seul et mâme prix, ou pour des prix dis- 
tincts et s6parâs, soumis ou non ă la mâme exploitation, le prix de chaque im- 
meuble fiappe d'inscriptions particulitres et separtes, sera d&elar6 dans la notifi- 
cation du nouveau proprictaire, par ventilation, sil y a lieu, du prix total exprimâ 
dans le titre. 

Le erâancier sureneherisseur ne pourra, en aucun cas, &tre contraint d'âtendre 
sa soumission ni sur» le mobilier, ni sur d'autres immeubles que ceux qui sont : 
hypothâquâs ă sa crâance et situs dans le mâme arvondissement; sauf le recours. 
du nouveau propriâtaire contre ses auteurs, pour lindemnit6 du dommage qu'il 
eprouverait, soit de la division des objets de son aequisition, soit de celle des. 
exploitations. - 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAG, N., Despre ipoteci, p. 148. 

Doctrină. 

1. Cererea de punere în licitaţie nu 
poate avea de obiect decât imobilele gre- 
vate. Când noul achizitor a dobândi fie 
mobile şi imobile, fie mai multe imobile, 
din care unele sunt ipotecate iar altele 
neipotecate, situate în aceleaşi sau în di- 
ferite circumscripţii de tribunale, toate 
înstrăinate pe un singur preţ sau pentru 
prețuri deosebite şi separate, fie că aceste 
imobile sunt sau nu cuprinse în aceeaşi 
exploatare, în toate aceste cazuri, terțul 
deientor în notificarea pe care o va face 
potrivit ar. 2185 c. civ. fr. (1804 c. civ. 
T0m.), va trebui să determine valoarea 

imobilelor grevate, cu analogie după pre-- 
țul total. (Alexandresco, X, p. 724, 725). 

2. Neîndeplinirea acestei dispoziţiuni de- 
către terţul detentor, aduce anularea no- 
tificării. (Alexandresco, X, p. 725). 

3. Această nulitate poate fi invocată: 
de toţi creditorii ipotecari ai tuturor imo- 
bilelor înstrăinate. (Alexandresco, X, p. 
725). 

4. Dacă din cauza diviziunii achiziţiu-. 
nii sale sau a diviziunii exploatărilor în-- 
treprinse, terțul detentor, în urma evic- 
țiunii parțiale, a încercat o daună, el va 
avea recurs contra autorului său. (Alexan- 
dresco, X, p. 725). 

Art. 1814. — Niciun imobil nu poate îi liberat de ipotecile: 
legale, decât supunându-se ipotecii un alt imobil de aceeaş va- 
loare, sau depunându-se, la casa de depozite şi consemnaţiuni, o. 
sumă egală cu valoarea creanţei asigurate prin ipotecă. 

Formele ce urmează a se obşerva la mutarea ipotecii de pe: 
un imobil pe altul, se vor determina prin legea de procedură?). 
(Civ. 1753, 1754 urm., 1762 urm., 1800; Pr. civ. 125—128). 

  

1) Art. francez corespunzător 2192 adaugă imediat după acest alineat: „et situds dans le meme arron- 
dissement::, 

2) Acest art. lipseşte în Codul Civil francez ca şi în Legea belgiană, în special alineatul din urmă, A se: 
vedea art, 725—728 din procedura civilă relative la inscrierea ipotecilor şi privilegiilor. A se vedea şi notele de 
sub textul art, 1782 şi 1783 din Codul civil cu privire la lipsa acestui articol din Codul civil francez şi belgian. 
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Art. 1815—1816 » DESPRE, PUBLICITATEA REGISTRELOR Codul civil 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 209 urm. 

Doctrină, mutare de ipotecă, inscripţia se va şterge 
de pe imobilul degrevat şi se va lua asu- 1. Potrivit dispoziţiunilor art. 1814 c. pra imobilului nou, care va rămâne afec- civ. rom., niciun imobil nu poate fi libera tat de garanția ipotecii, (Alexandreseo, X de ipotecile legale, decât supunându-se  p. 734). ipotecii un alt imobil de aceeaşi valoare 3. In cazul când se depune valoarea sau depunându-se la casa de consemnaţii asigurată la casa de consemnaţii, recepisa o sumă egală cu valoarea asigurată prin se va depune în conservare la autoritatea ipoteca legală. (Alexandresco, X, p. 731). judecătorească, (Alexandresco, X, p. 731) 2. În cazul când se face o asemenea 

» 

Dispoziţiune transitorie. 

Art. 1815. — Femeile căsătorite până la promulgarea acestei legi, vor îi datoare în curs de un an dela această epocă, a cere inscripțiune asupra imobilelor bărbaţilor, pentru asigurarea dotei lor, conform regulelor prescrise prin acest codice). (Civ. 1754—1761, „1778, 1779, 1780 urm.). 

Doctrină, completă şi foarte rău redactată, încât nu , se poate şti care a fost intenția legiui- 1. Art, 1815 din codul civil român pre- torului. (Alexandresco, VIII, partea |], p. vede o dispoziţie tranzitorie care este ne- 685, 686). " 

CAPITOLUL îx. 
Despre publicitatea registrelor şi despre responsabilitatea gretierilor de tribunale însărcinaţi cu ţinerea registrelor. 

Art. 1816. — Grefierii tribunalelor sunt ținuti de a elibera tuturor acelor ce cer, copie de pe actele transcrise în registrele lor, şi de pe inscripțiunile existente, sau certificat că nu există nicio inscripțiune. (Civ. 1778, 1791, 1796, 1804, 1817 urm., 1822; C. com. 694: Civ. Fr. 2196). 
Text. fr. Art. 2196. — Les conservateurs des hypothăques sont tenus de d6livrer ă tous ceux qui le requitrent, copie des actes 'transerits sur lears regi- stres et celle des inscriptions subsistantes, ou certificat qu'il n'en existe aueune. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N., Despre ipoteci, p. 115. 

Doctrină, secție, grefierul acelei secţiuni este însăr- , cinat cu ţinerea acelor registre iar Ia tri- 1. Transcrierea este copia literală şi  bunalele cu mai multe secţiuni, este în- uneori în extract numai, a actelor de în-  sărcinat cu ţinerea registrelor grefierul străinare translative de proprietate sau uneia din aceste secţiuni. (Alexandresco, de drepturi reale imobiliare ce pot fi ipo- X,p. 748) Ă tecate, întrun registru special şi public, 3. Grefierii sunt obligaţi a elibera tu- pe care fiecare poate să-l consulie. (A-  turor acelor ce vor cere, câpii de pe actele lexandresco, X, p. 738), transcrise în registrele lor şi certificate de Ţinerea registrelor de inscripţie şi pe inscripţiunile existente sau certificat că transcripție a fost încredințată grefierilor nu există nicio inscripțiune. (Alexandresco, . tribunalelor, La tribunalele cu o singură X, p. 749), PI 
1) Acest art. 1815 Cod civil român, lipseşte atât în codul civil francez cât Şi în Legea belgiană din 1851. 
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Codul civil DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR Art, 1817—1818 

Art. 1817. — Ei sunt responsabili pentru orice prejudiciu ar rezulta: - 
1. Din omisiunea pe registrele lor a transcripțiunilor actelor de mutaţiune ale proprietăţii, şi a inscripțiunilor luate în birourile tribunalului ; ” 
2. Din lipsa de menţiune în certificatele lor a unei sau mai multor inscripțiuni existente, afară de cazul când eroarea provine din arătări nesuficiente, cari nu pot să le fie imputate. (Civ. 998, 999, 1084, 1105, 1730, 1780 urm., 1788, 1801, 1816, 1818, 1819, 1822; Civ. Fr. 2197). 

Text. Jr. Art. 2197. — Ils sont responsables du prâjudice râsultant, 1. De lomission sur leurs registres, des transeriptions d'actes de mutation, et des inscriptions requises en leurs bureaux; 
| 2. Du d6faut de mention dans leurs certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, ă moins, dans ce dernier cas, que l'erreur ne provint de d&signations insuffisantes qui ne pourraient leur tre imputees. 

Doctrină, un act, fie că în certificatul ce ar libera, a nu ar face mențiune despre sarcinile care 1. Grefierii sunt personal răspunzători există asupra imobilului, fie că ar men- e orice pagubă ar rezulta pentru părți ţiona o inscripție ca fiind ştearsă saw din neglijența sau reaua lor credinţă, redusă, ceea ce nu ar exista în realitate. le că ei ar omite de a înscrie şi transcrie  (Alexandresco, X, p. 749). 

„Art. 1818. —- Imobilul în privința cărui grefierul ar fi omis. 
n cerțijicatele sale una sau mai multe sarcine înscrise, rămâne 
Cu țoate acestea încărcat cu toate sarcinile înscrise, rămânând 
insă noului cumpărător, care a îost indus în eroare, recurs în con-. 
tra grefierului pentru daunele ce i s'au cauzat prin omisiune, 
precum și recurs contra vânzătorului pentru întoarcerea prețului. 
ȘI daunelor interese!'). (Civ. 1746, 1778 urm., 1790, 1804, 1816, 1822; Civ. Fr. 2198). | 
„Tei. fr. Art. 2198. — Limmeuble ă l'egard duquel le conservateur aurait 

omis dans ses certificats une on plusieurs des charges inserites, en demeure, sauf' 
la, responsabilită du conservateur, affranchi dans les mains du nouveau possesseur, 
pourvu quil ait requis le certificat depuis la transcription de son titre; sans pr6-. judice ntanmoins du droit des erâaneiers de se faire colloquer suivant lordre qui 
leur appartient, tant que le prix n'a pas 6t6 pay& par acqureur, ou tant que: lordre fait entre les ertanciers na pas 6t€ homologus. 

Bibliografie (continuare). 

CONSTANTINESCU JAG. N., Despre ipoteci, p. 116, 

Doctrină, 
, va avea recurs contra  grefierului peniru: 

Il. În cazul când o parte, fiind indusă daune iar contra vânzătorului peniru resti- 
În eroare de grefier, ar fi cumpărat un  tuirea preţului, putând cere deci din acea. 
imobil asupra căruia ar exista sarcini, care stă cauză rezilierea vânzării. (Alexan- 
nu au fost arătate de grefier, cumpărătorul  dresco, X, p. 749). , 
N 

1) Textul acestui articol nu-şi are echivalentul său nici în codul Napoleon, nici în Legea belgiană din; 
16 Dec. 1851 asupra ipotecilor; a se compara cu textul art. 2198 Cod. civil francez. | 
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Art. 1819-1820 DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR Codul civil 

Jurisprudenţă, . grevează imobilul vândut, afară de cei ce Conti dela 1924 sână la 1927) nu au fost încunoştiinţaţi. (Trib. Ilfov, s. (Continuare dela pa notariat, 59 din 5 Februarie 1925, Curier 1. Ordonanţa de adjudecare definitivă Jud. 42/1925). 
şi executată, purghează toate sarcinile ce 

Art. 1819. — In niciun caz, grefierii tribunalelor nu pot re- 
fuza, nici întârzia transcripțiunea actelor de mutațiune ale pro- 
prietăților, inscripțiunea privilegiilor şi drepturilor ipotecare, nici 
eliberarea de certificate ce se cer de părți, nici prezentarea re- 
gistrelor originale, când se cer de părţi, sub pedeapsă de răspun- 
dere de daune-interese către părţi; drept care, la caz de refuz 
sau întârziere nemotivată, se va încheia îndată, asupra cererii 
părților, proces-verbal despre aceasta de către procurorul tribuna- 
lului respectiv. (Civ. 998, 1080, 1780, 1801, 1816, 1817, 1822; 
Civ. Fr. 2199). 

Tezi. fr. Art. 2199. — Dans aucun cas, les conservateurs ne peuvent re- fuser ni retarder la transcription des actes de mutation, Linseription des droits hypothâeaires, ni la dâlivrance des certificats requis, sous peine des dommages et intârâts des parties; ă Leffet de quoi, procâs-verbaux des refus ou retardements seront, ă la diligence des regusrants, dresses sur-le-champ, soit par un juge de paix, soit par un huissier audiencier du tribunal, soit par un autre huissier ou un notaire assist6 de deux temoins. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAG. N., Despre ipoteci, p. 143. 

Docirină, tificate, nici prezentarea registrelor, când 
părțile le cer, sub pedeapsă de a fi con- 1. Grefierii nu pot refuza nici întârzia damnați la daune faţă de părţile păgubite. transcrierea actelor de mutațiune ale pro- Refuzul sau “întârzierea memotivată, se prietății imobiliare, nici înscrierea privi- constată de procurorul tribunalului, după legiilor şi. ipotecilor, nici liberarea de cer- cererea părților, (Alexandresco, X, p. 749). 

Art. 1820. — Grefierii tribunalelor vor îi ținuți de a avea un 
registru pe care vor înscrie zi cu zi și în ordine numerică, depu- nerile ce li se vor fi făcut de actele de mutațiune ale proprietă- ților destinate de a îi transcrise; ei vor elibera deponentului un bilet de recunoaştere care va. purta numărul de ordine sub care s'a. înscris depunerea în registru și ei nu vor putea transcrie, în registrele destinate pentru aceasta, actele de mutațiune- ale pro- prietăților decât cu data şi după ordinea în care s'a făcut depu- nerea acelor acte la grefă. (Civ. 818, 1740, 1781 urm., 1801, 1822; Pr. civ. 513, 721; Civ. Fr. 2200). 

Text. fr. Art. 2200. — Neanmoins les conservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel ils inseriront, jour par jour et par ordre numârique, les remises qui leur seront faites d'actes 'de mutation pour &tre transerits, ou de bor- dereaux pour âtre inserits; ils donneront au requdrant une reconnaissance sur papier timbr6, qui rappellera, le numâro du registre sur lequel la remise aura 6t6 inserite, et il ne pourront transcrire les actes de mutation ni inserire les bordereaux sur les registres ă ce destin&s, quă la date et dans Pordre des remises qui leur en auront te faites. 
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Codul civil DESPRE PUBLICITATEA REGISTRELOR " Art, 1821-1822 

" Tea. fr. Art. 2200 (Modi ficat prin L. din 5 lomuarie 1875 şi 10 Martie 
1922). — Nâanmoins les eonservateurs seront tenus d'avoir un registre sur lequel 
il inseriront, jour par jour et par ordre numârique, les remises qui leur seront faites 
d'actes de mutation et de saisie immobiliăre, pour âtre transerits, de bordereaux, 
pour âtre inserits, d'actes, expâditions ou extraits d'actes contenant subrogation 
ou antâriorit6 et de jugements prononeant la râsolution, la nullit ou la rescision 
d'actes transerits, pour 6tre mentionnes. 

Ils donneront aux requtrants, par chaque acte ou par ehaque bordereau ă, 
transcrire, ă, inserire ou ă mentionner, une reconnaissance sur papier timbrâ, qui 
sappellera le numero du registre sur lequel la remise aura 6ât6 inserite, et ils ne 
pourront transcrire les actes de mutation et de saisie immobilitre, ni inscrire les 
bordereaux ou mentionner les actes contenant subrogation ou antâriorit€, et les 
jugements portant resolution, nullite ou rescision d'actes transcrits sur les registres 
â ee destin6s, quă la date ou dans l'ordre des remises qui leur aurront 6t6 faites. 

Le registre preserit par le present article sera tenu double, et lun des 
doubles sera depos€ sans frais, et dans les trente jours qui suivront sa el6ture, au 
greffe du tribunal civil d'un arrondissement autre que celui ou râside le con- 
servateur. 

Le tribunal au greffe duquel sera depos€ le double du registre de dâpâts 
sera dâsign6 par un arrât€ du ministre de la justice. | 

Doctrină, desiinâte pentru aceasta, decât cu data 
| . şi în ordinea în care sa făcut depunerea 

]. Grefierii, pe lângă registrele de iran- la grefă, aşa încât actele depuse în aceeaşi 
scripţii şi. inscripţii, sunt obligaţi a ţine zi vor fi trecute în registre, fiecare la 
un registru în care vor trece, în fiecare rândul lui. (Alexandresco, X, p. 748, 749). 
zi, actele ce li se depun pentru a fi în- 
scrise şi transcrise, eliberând părţilor o . y 

chitanță, care va purta numărul de ordine Jurisprudenţă. 
a actului ce urmează a fi înscris sau tran- (Continuare dela 1924 până la 1927) 
Scris și ei nu vor putea înscrie sau tran- 
scrie actele părţilor, în registrele anume ]. A se vedea: art. 1295, nota 2. 

Art. 1821. — Toate registrele de transcripţiune şi inscripțiune 
vor îi șnuruite, numerotate și parafate pe fiecare pagină de către 
președintele tribunalului. (Civ. Fr. 2201). 

Text. fr. Art. 2201. — "Tous les registres des conservateurs sont en papier 
timbre, cotâs et paraphâs ă chaque page par premitre et dernitre, par Pun des 
juges du tribunal dans le ressort duquel le bureau est 6Gtabli. Les registres seront 
amâtes_chaque jour comme ceux d'enregistrement des actes. 

Doctrină, N | 
- fiecare pagină de către preşedintele tri- 

1. Registrele de inscripții şi transeripţii  bunalului, pentru a nu se sustrage sau 
vor fi şnuruite, numerotate şi parafate pe adăuga vreo filă, (Alexandresco, X, p. 749) 

Art. 1822. — Grefierii sunt ţinuţi de a -se coniorma în exer- 
cițiul funcţiunii lor, tuturor dispozițiunilor capitolului prezent, sub_ 
pedeapsă de amendă dela 500 până la 3000 lei!) pentru întâia 
contravenţiune, şi de destituire pentru a doua contravenţiune, fără 
prejudițiul daunelor-interese către părți, cari vor îi plătite înaintea 
amendei. (Civ. 998, 1084, 1730, 1816, 1817, 1823; Civ. Fr. 2202). 

  

1) E vorba de „lei vechii: deoarece Codul civil a fost promulgat la 1865 înaintea legii pentru înfiin- 
farea noului sistem monetar, cafe a fost promulgată la 22 Aprilie 1867, K 
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Art. 1823-1824 DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Codul civil 

Tezi. Jr. Art. 2202. — Les conservateurs sont tenus de se conformer, dans 
L'exercice de leurs fonctions, ă toutes les dispositions du present chapitre, ă peine 
d'une amende de deux cents ă mille franes pour la premitre eontravention, et de 
destitution pour la seconde; sans prâjudice des dommages et interâts des parties, 
lesquels seront pays avant l'amende. 

Doctrină, interese către părţi. (Alexandresco, X, p. 
750). 

|. Grefierii cari nu se vor conforma 2. Daunele către părţi vor fi plătite dispoziţiunilor capitolului privitor la pu- înaintea amenzilor, contrar dreptului co- Blicitatea registrelor, vor putea fi condam- mun după care Statul trece înaintea par- nați la amendă iar în caz de recidivă de- ticularilor. (Alexandresco, X, p. 750). stituiţi, ei fiind răspunzăori şi de daune- 

Art. 18283. — Menţiunile de depozit, inscripțiunile și transcrip- 
țiunile se vor face în registre, în șir, fără niciun loc alb, nici 
interlinii, sub pedeapsă în contra grefierului de o amendă dela 1500 
până la 5000!) lei și de daune-interese către părți cari vor fi plă- 
tite înaintea amendei. (Civ. 998, 1084, 1729, 1822; Civ. Fr. 2203). 

Text. fr. Art. 2208. — Les mentions de depot, les inseriptions et tran- seriptions, sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, ă peine, contre le conservateur, de mille ă deux mille franes d'amende et des dom- mages et intârâts des parties, payables aussi par prâfârence ă l'amende. 

Doctrină. 
: sub pedeapsă de amendă pentru grefier I. Înscrierile şi transerierile se fac în şi daune-interese către părţile păgubiie. registre în şir, fără loc gol sau intercalări, (Alexandresco, X, p. 749, 750) 

TITLUL XIX. 
Despre expropriaţiunea silită, - 

Art. 1824. — Creditorele poate urmări expropriaţiunea: 1. A bunurilor imobile şi a accesoriilor reputate imobile cari sunt proprietatea debitorului său; 
2. A uzutructului ce are debitorul asupra bunurilor de aceeaș natură. (Civ. 462 urm,, 489—492, 517 urm., 1718 urm., 1750, 1825; C. com. 813, 830, 837; Pr. Civ. 37] urm., 378, 379, 492, 503 urm.; L. jud. oc. 110; L. Timbr. 44 $ 2; L. agrară 121; Legea pentru urmăriri, Art. 14; Civ. Fr. 2204). | 
Text. fr. Ari. 2204 — Le cr&aneier peut poursuiyre Vexpropriation: 10 des biens immobiliers et de leurs accessoires r&putes immeubles appartenant en propriât€ ă son d6biteur; 2 de 'usufruit appartenant au: d&biteur sur les biens. de mâme nature. | 

Bibliografie (continuare), 
„CONSTANTINESCU JAc. N., Notă sub C. Apel Galaţi S. 1, 230 din 18 Dec. 1924, Pand. Rom. 1926, II, 23; Despre ipoteci, p. 29; TERNÂĂVEANU P. OnesrE, Dreptul şi procedura execuțiunei silite, Ed. 'Curierul Judiciar, 1930. ii 

1) E vorba de „Lei vechii deoarece Codul civil a fost promul at la 1865 înainti ii tru înfiin- ţarea noului sistem monetar care a fost promulgată la 22 Aprilie 1867. e 465 înaintea legii pen 
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Codul civil 

Doctrină. 

1. În titlul XIX din codul civil, legiui- 
torul se ocupă numai de urmărirea imo- 
bilelor, mărginindu-se a pune câteva regule 
generale, iar în privința formalităţilor ur- 
măririi, referindu-se la codul de procedură 
civilă. (Alexandresco, X, p. 751). , 

2. Orice creditor, privilegiat, ipotecar 
sau chirografar, poate urmări imobilele 
debitorului sau drepturile considerate ca 
atare, cum este uzufructul imobiliar, cre- 
ditorii ipotecari şi privilegiați, spre deo- 
sebire de cei chirografari, putând urmări 
imobilele debitorului, chiar dacă acesta 
le-a înstrăinat. (Alexandresco, X, p. 751, 
752, 755). 

3. Nu pot fi urmărite drepturile de uz 
şi de abitaţiune. (Alexandresco, X, p. 762). 

4. De asemenea, servituţile active, de- 
oarece nu au o existență proprie şi in- 
dependentă de fondul la care sunt alipite. 
(Mourlon, III, No. 1734; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 778, p. 460; Baudry ei Loynes, 
III. No. 2652; Alexandresco, X, p. 762). 

5. De asemenea, acţiunile imobiliare 
cum ar fi acţiunea în revendicare a unui 
imohil. (Mourlon, III, No. 1734; Demante 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Art, 1825 

et Colmet de Santerre, IX, No. 199 bis; 
Aubry ei Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, p. 460; 
Huc, XIV, No. 259; Baudry et Loynes, III, 
No. 2633; Guillouard, IV, No. 2169; A- 
lexandresco, X, p. 762). Ă 
6. Urmărirea se va putea face şi prin- 

irun mandatar cu procură specială. (A- 
lexandresco, X, p. 755, text și nota (1). 

7. Urmărirea - imobilelor debitorului nu 
se poate face decât în virtutea unei hotă- 
rîri rămase deținitive sau a unei titlu au- 
ientic executor în baza unei creanţe certe, 
i şi exigibile. (Alexandresco, X, p. 
53). 
8. Când creditorul urmăreşte imobilele 

debitorului pe baza unei creanţe cesionate, 
trebueşte ca cesiunea să fie opozabilă de- 
bitorului. (Alexandresco, X, p. 753). 

9. Urmărirea imobiliară trebueşte să 
fie precedată de un comandament. (A- 
lexandresco, X, p. 753). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

]. A se vedea: art. 1008, nota 1. 

Art. 1825. — Cu toate acestea, partea nediviză!) a unui coerede 
în imobilele unei succesiuni nu poate îi pusă în vânzare de către 
creditorii săi personali, înaintea împărțelii sau a licitațiunii ce 
pot provoca creditorii, dacă vor găsi de cuviință, sau în care au 
dreptul de a interveni. (Civ. 728, 785, 786, 974, 1718 urm., 1746, 
1793, 1824; Pr. Civ. 494; Civ. Fr. 2205). 

Text. fr. Art.22205. — Nâanmoins la part indivise d'un cohsritier dans 
les immeubles d'une succession ne peut &tre mise en vente par ses erâanciers per- 
sonnels, avant le partage ou la licitation qw'ils peuvent provoquer s'ils le jugent 
convenable, ou dans lesquels ils ont le droit d'intervenir eonformement ă Particle 
382, au titre des Successiona. 

Bibliografie (continuare). 

Bac C., Notă sub Trib. Buzău S. 1, 162 din 11 Mai 1926, Jur. Gen. 1926, No. 1174; 
CONSTANTINESCU JAG, N., Notă sub C. Apel Galaţi $. ], 230 din 18 Dec. 1924, Pand. Rom. 

1926, II, 25; Despre succesiuni, p. 59; Despre ipoteci, p. 65; 
GRORGEAN N. Studii Juridice, vol. 1, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 125; 
JoAnID D, C., „Teoria partajului-lichidare“, Pand. Rom. 1926, IV, 41. 

Doctrină. 

]. Art. 1825 c, civ. rom., se complectează 
cu dispoziţiunile art. 494 c. pr. civ. rom. 
(Alexandresco, X, p. 763 urm.). , 

2. Partea indiviză a unui comoştenitor, 
a unui asociat şi a oricărui comunist în 
genera], nu poate fi urmărită, înaintea 
împărțelii sau licitării imobilului, când 
nu este certă sau determinată, de către 

  

creditorii săi personali. (Alexandresco, X, 
p. 7603, 704). 

3. Cuvintele: „pusă în vânzare“ din art. 
2205 e. civ. fr. (1825 c. civ. rom.), trebuesc 
înţelese în sensul că nu poate fi urmărită. 
(Pont, II, No. 7; Mourlon, III, No. 1736; 
Baudry et Loynes, [iI, No. 2657; Alexan- 
dresco, X, p. 765, nota 1). 

4. Numai creditorii personali ai como- 
ştenitorilor nu pot vinde partea indiviză 

1) In vechile legiuiri se zicea: „partea în devălmăşie':. 
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Art. 1826 

a unui imobil, însă creditorii defunctului, 
cari sunt creditorii tuturor moşienitorilor, . 
o pot urmări. (Pont, 1], No. 10; Huc, XIV, 
No. 241; Baudry et Loynes, III, No. 2640; 
Alexandresco, X, p. 765, nota 2). 

5. În cazul când debitorul nu cere îm- 
părteala sau licitația, creditorii săi o vor 
putea provoca în baza acţiunii indirecte, 
putând chiar interveni la împărțeala ce- 
rută de debitorul lor. (Mourlon, III, No. 
1756; Planiol, II, No. 197; Alexandresco, 
X, p. 764). 

6. Motivul pentru care legiuitorul nu 
permite urmărirea părţii indivize a unui 
copărtaş este din cauza efectului declara- 
tiv al partajului, căci se poate întâmpla 
ca partea urmărită, după împărţeală să 
nu cadă în lotul debitorului urmărit şi 
deci vânzarea în aceste condițiuni, s'ar fi 
făcut foarte desavantajos, din pricina 
acestui rise. (Huc, XIV, No. 24: Baudry - 
et Loynes, III, No. 2636; Planiol, II, No. 
197; Alexandresco, X, p. 764;  Comp.: 
Mourlon, III, No. 1736). ! 

7. Dispoziţiunile art. 1825 ce. Civ. rom. 
se aplică numai când există o masă de bunuri comune, iar nu şi în cazul când 
există de împărțit un singur imobil, când 
potrivit dispoziţiunilor ari. 494 pr. civ. 
rom. dacă partea indiviză a fiecărui co- 
părtaş în acel imobil este determinată, cre- ditorul poate urmări partea "indiviză a 
debitorului său copărtaş, fără a cere mai 
întâi împărţeala. (Alexandresco, X, p. 765). 

„ Dispoziţiunile arţ. 1825 c. civ. rom. 
şi 494 pr. civ. rom. nu se aplică la obiec- 

Art. 1826. — 
interzis nu pot fi 
sale. (Civ. 342, 401, 421 urm., 
1827; Civ. Fr. 2206). 

Tezt. fr. Art. 2206. — Les 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Codul civit 

tele mobile care fac parte din o masă in- 
diviză, deoarece aceste articole vorbese 
numai de imobile. (Alexandresco, X, p. 
766). 

Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Din interpretarea art, 1925 e. civil, 
combinat cu art. 494 pr. civ., rezultă că, 
atunci când în succesiune se află mai 
multe imobile şi parte din moştenitori 
au înstrăinat o parte indiviză dintru 
imobil anume determinat, cesionarul va 
trebui să provoace partajul întregei suc- 
cesiuni, pentru motivul că înaintea parta-. 
jului, nu se poate şti dacă partea în- 
străinată va cădea în lotul cedentului. 
(C. Apel Constanţa, 117 din 6 Martie 1935, 
Justiţia Dobrogei 6-7/1925). 

2. Faţă de dispoziţiunile art. 1825 din 
codul civil, creditorii personali ai unui 
comoştenitor (sau coindivizor) nu pot ur- 
mări sau vinde bunul comum (partea indi- 
viză), până nu se va determina această 
partie prin licitaţiune sau împărțeală, cu 
dreptul pentru fiecare comoştenitor de a 
se opune la urmărirea sau vinderea părţii 
indivize a unuia dintre comoştenitorii pen- 
tru raţiunea că nu se va şti în lotul cui 
va cădea, partea ce se va urmări sau 
vinde. (Trib. Dolj, s. III, No. 288 din 2 
Septemvrie 1925, Justiţia Olteniei 14-16. 
din 1925). 

3. A se vedea: art, 974, numesele 1 Şi 3. 

Imobilele unui minor, chiar emancipat, sau unui 
puse în vânzare înaintea vânzării mobilelor 

454, 462 urm., 472 urm., 1794, 

immeubles d'un mineur, „m&me 6maneip6, ou: dun interdit, ne penvent âtre mis -en vente avant la discussion du mobilier. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAc, N. Despre ipoteci, p., 64 urm. 

Doctrină, 
1. Potrivit dispoziţiunilor art. 2206 e. civ. În. (1826 e. civ. TOm.), creditorul va trebui să urmărească mai întâi mobilele debitorilor minori emancipaţi sau neeman- cipați şi interziși şi numai în cazul când ele nu ajung pentru îndestularea creanței, vor urmări imobilele lor. (A- lexandresco, X, p. 767). 

. Dispoziţiunile acestui articol se aplică nu numai interzişilor judecătoreşti, ci şi interzişilor legali, deoarece legea nu face nicio distincţiune. (Huc, XIV, No. 947; Baudry et Loynes, II, No. 2647; Gu- „ouard, IV, No. 2191; Alexandresco, X, p. 

3. Dispoziţiunile acestui articol nu se: 
aplică altor incapabili în afară de minori: 
şi interzişi, deoarece ele constitueşe o de- 
rogare dela dreptul comun şi derogările- 
sunt de strictă interpretare. (Baudry et 
Loynes, III, No. 26047; Alexandresco, X, p. 
767, 768). 

4. Mobilele a căror discuţie prealabilă: trebueşte făcută la urmăririle contra mI- 
norilor şi interzişilor, cuprind toate mobi- 
lele, afară de cele apărate de lege şi: 
care nu pot fi urmărite. (Alexandresco, 
X, p. 768). 

5. De asemenea, se cuprind în urmărire 
şi creanţele care sunt mobile prin deter- 
minarea legii. (Alexandresco, X, p. 768). 
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Codul civil DESPRE EXPROPR IAŢIUNEA SILITĂ Art, 1827—1828 

Art. 1827, — Discuţiunea prealabilă a mobilelor nu este cerută la expropriaţiunea imobilelor posedate în nedivis de către un ma- jore şi un minore sau interzis, dacă datoria le este comună; a- semenea, discuţiunea nu se cere nici în cazul când urmăririle au fost începute în contra unui majore sau înaintea pronunțării in- terdicţiunii. (Civ. 1826; Civ. Fr. 2207). 
Tezt. fr. Art. 2207. — La discussion du mobilier n'est pas requise avant lexpropriation des immeubles possdes par indivis entre un. majeur et un mineur cu interdit, si la dette lenr est commune, ni dans le cas ou les poursuites ont 6t6 commeneâes contre un majeur, ou avant L'interdietion. 

Doctrină, 

l. Creditorul nu este obligat a discuta 
mai întâi mobilele, când imobilul ce-l ur- 
mărește este indiviz între un major şi un 
minor sau interzis şi când datoria le este 
comună, (Alexandresco, X, p. 768). 

2. De asemenea, când urmărirea imo- 
biliară începută în contra unui major este 
continuată în contra moştenitorilor săi mi. 
nori sau când urmărirea imobiliară ince- 

pută în contra unui major, aceasta a fost 
ulterior interzis judecătoreşte sau lega]. 
(Alexandresco, X, p. 768), 

e asemenea, când se va dovedi că 
mobilele minorilor sau interzişilor sunt ” 
insuficiente peniru satisfacerea creanţei 
creditorului urmăritor. (Duranton, XXI, 
No, 19; Pont, II, No. 16; Huc, XIV, No. 
247; Budry et Loynes, III, No. 2651; Gu- 
illouard, ÎV, No. 2191; Alexandresco, X, 
p. 768). 

Art. 1828. — Creditorul nu poate urmări vânzarea imobilelor cari nu-i sunt ipotecate, decât la cazul când bunurile ce-i sunt ipo- tecate nu ajung spre plata creanţei sale. (Civ. 1718; Civ. Fr. 2209). 
Tezi. fr. Art. 2209. — Le erâaneier ne peut ponrsuivre la vente des im- meubles qui ne lui sont pas hypothequâs, que dans le cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothequâs. 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC. N, Despre ipoteci, p. 65 urm,, 150. 

Doctrină, 

1. Creditorul nu poate urmări imobilele 
debitorului care nu-i sunt ipotecate, decât 
în cazul când acele care îi sunt ipotecate 
nu ajung la plata creanţei sale. Această 
dispoziţie este criticată de autori, deoarece 
pune pe creditorul ipotecar în o situaţiune 
inferioară creditorului chirografar care 
Poate urmări toate imobilele debitorului 
său. (Pont, II, No. 19; Huc, XIV, No. 255; 
Baudry et Loynes, III, No. 2654; Alexan- 
Cresco, X, p. 769, 770; Comp.: Mourlon, 
IL, Ne. 1759; Guillouard, IV. No. 2183; 
laniol, II, No. 199). 
2. Dispoziţiunile art. 2209 c. civ. fr. (1828 

€. civ. rom.), îşi găsesc aplicaţiunea şi la 
creditorii privilegiați. (Pont, ÎI, No. 20; 
Aubry et Rau, ed. 4a, VIII, $ 778, p. 464: 
Huc, XIV, No. 255; Baudry et Loynes, III, 
No, 9658; Guillouard, IV, No. 2184; Alexan- 
dresco, X, p. 770, text şi nota 2), 

„In cazul când creditorul ipotecar sau 
privilegiat renunţă la ipotecă sau privi- 
legiul său, rămânând un simplu creditor 

4%003— Codul civil adnotat IX.—29 

chirografar, el poate urmări orice avere 
a debitorului său. (Duranton, XXI, No. 24; 
Pont, II, No. 21; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 778, p. 464; Huc, XIV, No. 257; 
Baudry et Loynes, III, No. 2659; Gu. 
inouard, IV, No. 218%; Alexandresco, X, p. 
770). 

4, Creditorul ipotecar sau privilegiat va 
putea urmări mai întâi imobilele negre- 
vate dacă se va dovedi că acele grevate. 
nu ajung la plata creanţei, tribunalele a- 
precind în mod suveran dacă imobilele 
grevate suni sau nu suficiente pentru plata 
datoriei. (Pont, Il, No. 19; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 778, p. 465; Baudry et Loy- 
nes III, No. 2655; Guillouard, IV, No. 2186: 
Alexandresco X, p. 770). . 

După o părere, creditorul va trebui 
să facă dovada că imobilul grevat nu a- 
junge la plata datoriei. (Masse et Verg€, 
sur Zachariae, V, $ 841, nota 14, p. 27; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, p. 404; 
Guillouard, IV, No. 2185). 

6. După altă părere, debitorul va tre- bui să facă dovada că imobilul grevat a- 
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Art. 1829—1830 

junge la plata datoriei, deorece el invoacă 
o situaţie excepțională, în care libertatea 
creditorului este restrânsă. (Duranton, 
XXI, No. 24; Huce, XIV, No. 257; Baudry 
et Loynes, III, No. 2655; Alexandresco, X, 

„ 771). 
p 7. Dovada că imobilele ipotecate sau 
supuse privilepiului nu ajung pentru plata 
datoriei, se va face prin orice mijloc de 
probă, precum: mărturisirea debitorului, 
contracte de închiriere, expertiză, matri- 
cula rolului de contribuţii directe, certi- 
ficate dela grefă constatând sarcinile an- 
terioare, etc. (Pont, II, No. 19; Baudry et 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Codul civil 

Loynes, III, No. 2655; Guillouard, IV, No. 
2186; Alexandresco, X, p, 771). 

8. Părţile pot conveni că creditorul ipo- 
tecar sau privilegiat va putea urmări orice 
altă avere a debitorului mobilă sau imo- 
bilă, înainte de a se îndestula din imo- 
bilele grevate. (Alexandresco, X, p. 771). 

9, Creditorul ipotecar sau privilegiat 
poate urmări averea mobilă a debitorului, 
înainte de urmărirea imobilului grevat, 
deoarece dispoziţiunile art. 2209 c. civ. fr. 
(1828 e. civ. rom.), sunt excepționale nu- 
mai la cazul expres arătat în el. (Alexan- 
dresco. X, p.'535, 779). 

Art. 1829. — Vânzarea silită a bunurilor situate în diferite 
districte, nu poate îi provocată decât succesiv, afară de cazul când 
acele bunuri îac parte din una şi aceeaş exploataţiune. 

Vânzarea se urmărește înaintea tribunalului în 
unea cărui se găsește centrul exploataţiunii, 
semenea centru, 

circumscripţi- 
sau, în lipsa unui a- 

partea bunurilor ce prezintă cel mai mare venit. 
(Civ. 1830; Pr. civ. 495, 523; Civ. Fr. 2210). 

Tezit. fr. Art. 2210. — La vente force des biens situâs dans differents arrondissements ne peut, âtre provoqute que successivement, ă moins qu'ils ne fassent artie d'une seule et mâme exploitation. p E 
Elle est suivie dans le tribunal dan 

de L'exploitation, ou ă dâfaut 

Doctrină, 

1. Creditorul care are dreptul să ur- 
mărească toate imobilele debitorului său 
sau mai multe dintre ele, poate, în prin- 
cipiu, să le urmărească împreună sau se- 
parat, deoarece legea nu-i impune o anu- 
mită ordine de urmărire. (Pont, II, No. 22; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, p. 465; 
Baudry et Loynes, III, No. 2661; Alexan- 
dresco, X, p. 772). 

2. Pentru a nu se dăuna pe debitor, ere- 
ditorul trebuind a se adresa la mai multe 
tribunale, art. 2210 c. civ. fr. (1929 e, civ. 
rom.), prevede că urmărirea imobilelor 
situate în diferite judeţe se va face în 

Art. 1830. — Dacă bunurile 
ce nu-i sunt ipotecate, sau bunur 
parte din una şi aceeaș exploat 
se va urmări la 'un loc, 
1813, 1829; Civ. Fr. 2211). 

s le ressort duquel se trouve le chef.lieu 
de chef-lieu, 

grand revenu, d'aprâs la matrice du role. 
la partie des biens qui presente le plus 

mod succesiv, afară de cazul când ele fac 
parte din una şi aceeaşi exploatare. (A- 
dresco, X, -p. 772, 775). ” 

3. Când diferitele imobile situate în 
mai multe judeţe fac parte din aceeaşi 
exploatare, urmărirea se va face la tribu- 
nalul în circumscripția căruia se găseşte 
principala exploatare, sau dacă nu există 
principală exploatare, acolo unde se gă- 
seşte partea bunurilor care este cea mai 
productivă în, venit. (Alexandreseo, X, p. 
775). | 

4, În cazul când crediiorul este obligat 
să-şi dividă urmăririle sale, el poate să-şi 
aleagă tribunalul unde voieşte să facă a- 
ceste urmăriri. (Alexandresco, X, p. 775). 

ipotecate creditorelui şi bunurile 
ile situate în diferite districte fac 
ațiune, vânzarea unuia și altora 

dacă o cere debitorul 1). (Civ. 1311, 1790, 

Teat. fr. Art. 2211. — Si les biens hypothâques au er6aneier, et les biens non hypothâqu6s, ou les biens situâs 
d'une seule et mâme exploitation, 
ensemble, si le d&biteur le requiert; 
sil y a lieu. 

  

dans divers arrondissements, font partie 
la vente des uns et des autres est poursuivie 
et ventilation se fait du prix de 'adjudieation, 

a ien Art, francez corespunzător 2211 continuă: „ef pentilation se fait du prix de b'adjudication, stil y 
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Codul civil 

Doctrină, 

1. În cazul când creditorul nu urmăreşte toate imobilele debitorului său, deoarece numai unele din ele îi sunt ipotecate sau sunt situate în diferite judeţe, debitorul are dreptul să ceară ca ele să fie cuprinse în aceeaşi urmărire, când ele fac parte 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Art. 1831—1832 

din aceeaşi exploatare. (Alexandresco, X, 
p. 773). 

2. Motivul acestei dispoziţiuni este că 
dacă se vinde întreaga exploatare se poate 
obține un preţ mai bun, căci valoarea fon- durilor este mărită când sunt exploatate 
împreună. (Alexandresco, Ă, p. 775). 

Art. 1831. — Dacă debitorele justifică prin contracte de arendă autentice, că venitul curat 
este de ajuns pentru plata 

al imobilelor sale pe timp de un an 
capitalului datoriei, dobânzilor și chel- tuelilor, și dacă el dă delegaţiune creditorelui de a percepe acel venit, tribunalul poate suspenda urmăririle, cari urmăriri pot fi însă continuate dacă se prezintă 

plata datoriei. (Civ. 1101, 
Civ. Fr. 2212). 

Tezi. fr. Art. 2212. — Si le dâbiteur 
le revenu net et libre de ses immeubles 
de la dette en capital, intârâts et frais, 

vreun obstacol sau vreo opoziţiune la 
1132 urm., 1171, 1413; Pr. civ. 502; 

Justifie, par baux authentiques, que 
pendant une annge, suffit pour le paiement; 
et sil en offre la, dâlegation au ertancier la poursuite peut âtre suspendue par les juges, sauf ă âtre reprise sil survient quelque opposition ou 

Dectrină, 

l. Tribunalele pot suspenda urmărirea 
când debitorul justifică prin contracte de închiriere sau de arendare autentice că Venitul net al imobilelor sale urmărite sau 
neurmărite pe timp de un an ajunge la 
plata datoriei, capital, procente şi chel- 
tuieli, sub condiţia de a delega pe creditor 
să culeagă acest venit, (Mourlon, III, No. 
1741; Demante et Colmet de Santerre, IX, No. 208 bis; Alexandresco, X, p. 774). 

2. Tribunalele au facultatea să admită 
sau nu suspendarea urmăririi, după a- 
precierea lor suverană, fiind însă obligate 
a-şi motiva hotărtîrile, (Pont, II, No. 29; 
Baudry et Loynes, III, No. 2665; Gu- illouard, IV, No. 2195; Alexandresco, X, 
p. 774, notele 2, 4). „o 

» Pentru ca tribunalele să poată admite 
suspendarea, se cere ca creditorul să facă 

Art. 18832. — Vânzarea silită a imobilelor 

obstacle au paiement. 

dovada veniturilor cu contracte autentice 
de locajiune, nefiind suficient contracte 
sub semnătură privată, chiar dacă ar avea 
dată certă, deoarece legea este categorică. 
(Demante et Colmet de Santerre, LX, No. 
208 bis, II; Pont, II, No. 20; Huc, XIV, 
No. 260; Baudry et Loynes, Il, No. 2666; | 
Guillouard, IV, No. 2194; Alexandresco, 
X, p. 774). 

4. Justificarea debitorului că venitut 
său pe un an ajunge la plata datoriei 
sale, trebue s'o facă înainte de adjude- 
carea provizorie. (Alexandresco, X, p. 775). 

„Suspendarea urmăririi poate fi re. 
irasă dacă se iveşte o piedecă la plată: 
cum ar fi de exemplu, o chitanță de plata 
chiriilor cu anticipație dată locatarului, . 
poprire anterioară, falimentul sau insol.. 
vabilitatea notorie a debitorului, etc. (A- 
lexandresco, X, p. 775). 

nu poate îi provo- cată şi urmărită decât în virtutea unui titlu autentic şi executoriu, pentru o datorie certă şi lichidă. 
sume nelichidate, urmăririle sunt 

Dacă datoria consistă în 
valabile, dar adjudecaţiunea nu se va putea face 

1171, 1173, 1834; Pr. civ. 371, 373, 378, 387; 
chidațiune. (Civ. 
Civ. Fr, 2213), 

decât după li- 

Tezi. fr. Art. 2218. — Le vente foreâe des immeubles ne peut âtre pour- suivie qu'en vertu d'un titre authentique et ex6cutoire, pour une 
la, dette est en esptces non liquides, liquide. Si 

dette certaine et 
la poursuite est valable; mais ladjudication ne pourra, &tre faite qu'aprâs la liquidation. 
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Art, 1833—1834 

Doctrină, 

1, O urmărire imobiliară nu .se poate 
face decât în baza unui.titlu autentic şi 
executor sau în baza unei hotărîri jude- 
cătoreşti rămasă definitivă, având puterea 
lucrului judecat. (Alexandresco, X, p. 754, 
755), , 

2. Pentru a se putea face o urmărire 
pe baza unei creanţe se cere ca ea să fie 
certă, adică să existe actualmente, nepu- 
tându-se face o urmărire imobiliară şi 
nici chiar mobiliară pe baza unei creanţe 
eventuale sau supuse unei condițiuni sus- 
pensive. (Baudry et Loynes, Il, No. 2677; 
Alexandresco, X, p. 754). 

3, Se poate însă face o urmărire imo- 
biliară sau mobiliară pe baza unei creanţe 
supusă unei condițiuni rezolutorii. (Baudry 
et Loynes, III, No. 2677: Alexandresco, X, 
p. 754), , , 

4. O altă condiţiune pentru facerea unei 

DESPRE EXPROPRIAȚIUNEA SILITĂ Codul civil 

urmăriri este ca creanja să fie lichidă, 
adică să fie fixată în privința cuantumului 
ei. (Alexandresco, X, p. 734). 

A treia condiţiune este ca creanţa 
să fie exigibilă în momentul când se face 
urmărirea. (Baudry et Loynes, III, No. 
2677; Alexandresco, X, p. 735). | 

6. A patra condiţiune este ca creanja 
să fie necontestată. (Alexandresco, X, p. 
755). - 

7. Urmărirea făcută pe baza unei 
creanţe certă în existenţa ei şi determinată 
în privinţa obiectului ei însă nelichidată 
adică nu este evaluată în bani, este va- 
labilă, însă adjudecarea nu se va putea 
face decât după lichidarea sau evaluarea 
ei. (Baudry et Loynes, III, No. 2678; A- 
lexandresco, X, p. 755). 

8. Actele autentice pot fi învestite cu 
formula executorie, deoarece sunt execu- 
torii. (Alexandresco, X, p. 756). 

Art. 1838. — Cesionarul unui titlu executoriu nu poate urmări 
expropriațiunea decât după significațiunea făcută debitorului despre 
cesiunea titlului. (Civ. 780, 1391 urm., 1744, 1832; Civ. Fr. 2214). 

Text. fr. Art. 2214 — Le cessionnaire dun titre extcutoire ne peut pour- 
suivre Lexpropriation qw'aprăs 
dâbiteur, 

„Doctrină, 

1. Cesionaru] poate să urmărească imo- 
„bilele debitorului cedat, când cedentul i-a 
transmis un titlu autentic şi executor, chiar 
dacă aciul de cesiune nu este autenţic, 
deoarece el se foloseşte, în principiu, de 
toate drepturile cedentului. (Pont, II, No. 
59; Huc, XIV, No. 264; Baudry et Loynes, 
III No. 2694; Guillouard, IV, No. 2205; 
Alexandresco, X, p. 757: Comp., Contra: 
Grenier, ÎI, No. 485; Demante et Colmet 
de Santerre, IX, No. 210). 

2. Cesionarul nu poate urmări expro- 
prierea. debitorului decât după ce a noti- 

que la signification du transport a 6t€ faite au 

ficat debitorului cesiunea sau acesta a 
acceptai cesiunea printr'un act autentic. 
(Duranton, XXI, No. 48; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, 3 778, nota 48, p. 468; Huc, 
XIV, No. 264; Baudry et Loynes, III, No. 
2695; Guillouard, IV, No. 2204; Alexan- 
dresco, X, p. 757; Comp.: Grenier, Îl, No. 
483; Demante et Colmet de Santerre, IX, 
No. 210; Pont, II, No. 58). 

3, Notilicarea cesiunii se poate face o- 
dată cu comandamentul. (Duranton, XXI, 
No. 49; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, 
nota 47, p. 468; Baudry et Loynes, III, 
No. 3696; Guillouard, IV, No. 2204; Alexan:- 
„dresco, X, p. 757). 

Art. 1834. — Adjudecaţiunea nu se poate face decât după o 
sentință definitivă în ultimă instanţă, 
judecat. (Civ. 1201, 

Text. fr. Art. 2215. — La 

1832; Pr. civ. 129, 371, 
urm., 558; L. Timbr. 20 $ 5, 21 $5, 44 $2; 

sau trecută în putere de lucru 
373, 376, 3178, 387 
Civ. Fr. 2215). 

poursuite peut avoir lieu en vertu d'un ju- gement provisoire ou definiti, ex6eutoire par provision nonobstant appel; mais l'adjudication ne peut se faire qu'aprăs un jugement dâfinitif en dernier ressort, ou pass6 en force de chose jugee. 
La poursuite ne peut s'exereer 

dorant le dâlai de V'opposition. 

Doctrină, 

1.0 urmărire imobiliară nu se poate 
face decât în virtutea unui titlu autentic 

en vertu de jugements rendus par d6faut 

Şi executor sau în virtutea unei hotăriri 
judecătoreşti rămasă definitivă, având 
puterea lucrului judecat, (Alexandresco, 
Ă, p. 754). 

— 452 — 

  

 



    

Codul civil 

2. Actele sub semnătură privată nu au 
putere executorie şi creditorul pentru a 
putea face o urmărire pe baza unui ase- 
menea act, va trebui să obție mai întâi 
o hotărîre de condamnare, care după ce 
va rămâne definitivă să fie învestită cu 
formula executorie, (Alexandresco, X, p. 756). 

3, O urmărire mobiliară sau imobiliară 
se poate face şi pe baza unei hotăriri 

Art. 1835. — Urmăririle nu pot îi 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE . 

pr 
7 

Art, 1835 -1837 

dată cu execuţie provizorie, însă potrivit 
dispozițiunilor art. 2215 ce, Civ. fr. (1854 
€. civ. rom.), adjudecarea nu se va putea face decât după ce hotărîrea a devenit 
definitivă şi a dobândit autoritate de lucru 
judecat. (Pont, II, No. 54; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, p. 467, 468; Baudry et 
Loynes, III, No. 2688; Guillouard, IV, No. 
2201; Alexandresco, X, p. 756, 757). 

anulate sub -pretext că creditorele ar fi început a cere urmărire pentru o sumă mai mare decât ceea ce este datorită. (Civ. Fr. 2216). 
Tea. fr. Art. 2216. — La poursuite ne peut &tre annulte sous prâtexte que le erancier laurait commence pour une somme plus forte que celle qui lui est due. 

Doctrină, 

1, O urmărire nu poate îi anulată sub 
pretextul că creditorul a început-o pentru 
o sumă mai mare decât aceea datorită, 
ci în acest caz este locul numai a se re- 

duce creanţa la suma datorită, (Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 778, text şi nota 
55, p. 469; Dalloz, R&p., Vente publique 
d'immeubles, No. 209; Suppl.. Vente publi- 
que d'immeubles, No. 4; Huc, XIV, No. 
267; Baudry et Loynes, III, No. 2698). 

Art. 1836. — Orice urmărire de expropriațiune trebue să fie precedată de o somaţiune de plată, făcută din partea creditorului, debitorului în persoană, sau mandatarului său. (Pr. civ. 378, 387 4% urm.; Civ. Fr. 2217). 

Text. fr. Art. 2217. — 'Toute poursuite en expropriation d'immeubles doit &te prâcâdee d'un commandement -de payer, fait, ă la diligence et vequâte du ertaneier, ă la personne du d6biteur ouă son domicile, par le ministere d'un luissier, 

Les formes du commandement et celles de la poursuite sur son râgl6es par les lois sur la proeâdure. 

Doctrină. 

]. Orice urmărire trebueşte să fie pre- 
cedată de un comandament făcut din par- 
tea creditorului, debitorului în persoană 
sau la domiciliu prin mijlocirea unui a- 

; . . . 

Vexpropriation 

gent judecătoresc, după procedura drep- 
„tului comun. (Alexandresco, X, p. 760). 

2. Debitorul nu poate să renunţe la co- 
mandamentul ce trebueşte să preceadă 
orice urmărire imobiliară. (Alexandresco, 
X, p. 760). 

TITLUL XX. 

Despre prescripțiune"). 

CAPITOLUL | 

Dispoziţiuni preliminare. 

Art. 1887. — Prescripţiunea este un mijloc de a dobândi pro- prietatea, sau de a se libera de 
terminate prin această lege. (Civ 
1846 urm.; Pr. civ. 568; L. 

  

o obligaţiune, sub condiţiunile de- 
„ 557, 565, 645, 1091, 1800 $ q, 

jud.. oc. 111; C. com. 937, 948; [, 
1) In vechile legiuiri, Codul Calimach şi Caragea, prescripțiunea era cunoscută sub numele de: "pParagrație::. 
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Art, 1837 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

Timb. 95; L. propr. liter. (Mon. Of. 68/923), „45; Legea asupra 
drept. propriet. (Mon. Oî. 324/903), Art. 19; Civ. Fr. 2219). 

Tezi. fr. Art. 2219. — La, prescription est un moyen d'acqusrir ou de se "libârer par un certain laps de temps, et sous les conditions dâtermin6es par la loi. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Ordine publică 12, 14. 
Posesiune 2, 5, 7 
Posesiune neîntreruptă 2. 

Acţiune 5, 6. 
Antreprenor 44; 
Arhitect 14. 
Gompensaţie 10. Posesiune paşnică 2, 
Decădere 6, 14, 16, Prelungirea termenului 12, 
Definiţie 2, 3, 13, 14 
Deosebire 5, 6, Prescripţie î urm, 
Dovadă 4, Prescripţie achizitivă 1,2, 
Drepturi reale 3. 
Eroare de fapt 9. Prescripţie liberatorie 1, 3, 
Excepţiune 3, 5, 6. 4, 5, 8—11. 
Fine de neprimire 3, 3. Probă 4. 
Imobile 5, 7. Proprietate 2, 4, 
Inter=s 14. Reducerea termenului 15. 
Invocare 6. Renunţare 6, 12. 
Micşorarea termenului 15. 
Negligenţă 5. 
Novaţiune 11. 
Obligaţie naturală 8. 

Repetiţiune 9. 
Retroactivitate 7. 
Revendicare 5. 
Termen 12—15, 

Doctrină, 

IL. Cu toate că cele două specii de pre- 
scripție, achizitivă şi liberatorie se ba- 
zează pe principii deosebite, codul civil 
le cuprinde în aceeași definiţie. (Dalloz, 

6p., Prescription civile, No. 1; Alexan. 
dresco, X, p. 41). j 

2. Prescripţiunea achizitivă poate fi de- 
finită: dobândirea proprietăţii prin o po- 
sesiune paşnică şi neîntreruptă pe un timp 
determinat de lege. (Dalloz, R&p., Preserip- 
lion civile, No. 1; Baudry et Tissier, De 
la prescription, No, 35; Comp.: Alexan- 
dresco, XI, p. 42, 44). 

3. Prescripţiunea liberatorie este o fine 
de neprimire pe care un debitor o poate 
opune contra acţiunii creditorului care a 
neglijat s'o exercite pe un timp deter- 
minat de lege. (Dalloz, Rep. Prescription 
civile, No. 1; Baudry et Tissier, Preserip- 
tion, No. 25; Comp.: Alexandresco, XI, p. 
42, 44). , 

4. Prescripţiunea nu este numai o do- 
vadă legală a unei achizițiuni sau a unei 
liberaţiuni anterioare, ci şi un mijloe de a dobândi proprietatea sau de a se libera 
de datorii cari nu au fost plătite. (Dalloz, 
Rep., Prescription civile, No. 4i, Zi; Bau- dry et Tissier, Ptescription, No. 26). - 

5. Intre prescripția achizitivă şi pre- 
seripția liberatorie există mai multe deo- 
sebiri. Astfel, prima se bazează pe pose- 
siunea detentorului unui bun aparţinând 
altuia, pe când cealaltă se bazează pe 
neglijența creditorului de a-și valorifica 
dreptul său; prescripțiunea achizitivă dă 
dreptul aceluia în folosul căruia s'a înde- 
plinit, la o acţiune pentru ca să reia bu- 
nul din mâna terţilor, pe când prescripţia liberatorie dă dreptul aceluia care poate 
s'o îinvoace la o excepţiune pentru a opri 
actiunea îndreptată în contra lui; prescrip- 

țiunea achizitivă se aplică numai imobi- 
lelor corporale şi unelor drepturi reale 
imobiliare, pe când prescripţia liberatorie 
se aplică, în principiu, la orice fe] de 
acţiuni reale sau personale, mobiliare sau 
imobiliare. (Laurent, XXXII, No. &, 9; 
Guillouard, Trait€ de la prescription, I, 
No. 4; Comp.: Alexandresco, XI, p. 4, 
43, 44). 

6. Decăderea, care este pierderea fie a 
unei facultăţi, fie a unui drept limitat la 
o anumită durată, fie a unei acțiuni a 
cărei durată este determinată. de lege, cu 
toate că se aseamănă cu priscripția, se 
deosebeşte însă de ea sub mai multe ra- 
porturi şi în special că decăderea poate 
servi de bază unei acţiuni iar nu numai 
unei excepţiuni şi apoi ea operează de 
plin drept, afară de o dispoziţie contrară 
expresă, pe când prescripția nu operează 
de plin drept, ci trebueşte invocată şi 
se poate renunţa la dânsa. (Troplong, Com- 
mentaire du titre de la. prescription, |, 
No. 27; Dalloz, R&p., Prescription civile, 
No. 40; Laurent, XXXII, No. 10; Guillouard, 
Prescription, I, No. 44, 45, 46; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 36 urm.; Huc, 
XIV, No. 316 urm.; Planiol, Il, No. 704; 
urm.; Demante et Colmet de Santerre, 
VIII, No. 355 bis; Alexandresco, XI, p. 
45, urm,.). 

7. Prescripţia achizitivă are efect re- 
iroactiv, considerând pe dobânditor că a 
fost proprietarul imobilului prescris, : în 
toi timpul cât a durat posesiunea sa. (Dalloz, Râp., Prescription civile, No. 42; Gouillouard, Prescription, I, No. 51; Alexan- 
dresc, XI, p. 42). 

8. Prescripţiunea liberatorie stinge nu- mai obligaţiunea civilă şi lasă să subsiste în sarcina debitorului o obligaţie naturală. 
Durantoi, X, No. 4; Delvincourt, Il, No. 

452; Larombitre, Obligations, Art. 1376, 
No. 22; Demante et Colmet de Santerre, 
V, No. 174 bis, IV; Dalloz, Reâp., Prescrip- tion civile, No. 45, 44; Suppl., Prescription civile, No. 9; Laurent, XXXII, No. 2%; 
Comp.: Alexandresco, XI, p. 39, 40). 

9. Debitorul va avea drept la repeti- 
iune dacă se va dovedi din chitanță sau 
din alt act scris, că a plătit, deoarece cre- 
ea că nu a existat prescripţie liberatorie, el fiind în eroare de fapt. (Dalloz, R&p., 

Prescription civile, No. 61). 
10. Nu se poate compensa o datorie 

prescrisă cu o datorie contractată după dobândirea  prescripţiei. (Dalloz, Rep. 
Prescription civile, No. 45). , 11. Obligația prescrisă poate să reînvie prin ajutorul unei novaţiuni. (Dalloz, REp.» 
Prescription civile, No. 46). 
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Codul civil 

12. Părţile nu pot conveni ca prescrip- ţia să se îndeplinească printr'un termen mai lung decât cel prevăzut de lege, de- oarece nu se poate renunţa de mai înainte la beneficiul unei prescripții viitoare. (Dal- loz, Rep., Suppl., Prescription civile, No. 15; Huc, XIV, No, 522: Baudry et Tissier, Prescription, No. 62; Guillouard, Preserip- tion, Î, No. 521; Planiol, II, No. 649; A- lexandresco, XI, p. 54). 
13. O prescripţie în curs poate fi pre- lungită pe un termen care să nu exceadă durata prescripției fixată de lege. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 65; Guillouard, Prescription, I, No. 3521). 
14. Temenul legal al unei . preseripţii sau decăderi poate fi prelungit, când a fost fixat în interesul părții în contra că- rela curge prescripția, iar nu pentru un 

Art. 1838. — 
împlinirea ei. 

Text. fr. Art. 2220. — On ne 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

Nu se poate renunța la 
(Civ. 5, 965, 968, 969, 1839, 1842; Civ. Fr, 2220). 

3 

peut, d'avance, 

Art, 1838 

interes de ordine publică, cum ar fi în cazul responsabilității arhitecților şi an- treprenorilor. (Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 66; . Guillouard, Prescription, I, No. 522). ! : 

15. Părţile pot conveni să micşoreze 
termenul legal al'unei prescripții. (Dalloz, Rep., Prescription civile, No. 55; Suppl., Prescription civile, No. 12; Baudry et Lis- 
sier, N. 9%; Guillouard, Î, No. 323; A- 
lexandresco, XI, p. 54, 55; Contra: Lau- rent, XXXII, No. 437; Huc, XIV, No. 323; Planiol, II, No. 648). 

16. Prescripţia ca - orice decădere _ire- bueşte strict mărginită în limitele ei. Ea nu poate fi întinsă dela o persoană la alta, nici dela un drept la altul, (Gu- illouard, Prescription, I, No. 56; Alexan- dresco, XI, p. 49), 

prescripțiune decât după 

renoncer ă la prescription; on peut renoncer ă la prescription acquise. 

Bibliografie (continuare). 
Peri? EuoEN, Notă sub Cas. UL, 1076 din Seaoan ROMULUS TRAIAN, Observaţie sub 

II, 145. 

Doctrină, 

]. Motivul pentru care ligiuitorul a 
prevăzut că nu se poate renunța la pre- 
scripție decât după împlinirea ei, este că 
dacă s'ar admite renunţarea de mai înaite, 
fiecare creditor ar cere dela debitor ca în 
momentul când se obligă să convie că 
Du se va prevala niciodată de prescripţie. 
(Dalloz, R&p., Prescription civile, No. 47; 
Guillouard, Prescription I, No. 316; A- 
lexandresco, XI, p. 50, 51). , 

2. Dispoziţiunile art. 2220 ce. civ. fr. 
(1858 c. civ. rom.), îşi găsesc aplicațiunea 
atât la prescripţia achizitivă cât şi la pre- 
scripția liberatorie sau extinctivă. (Dalloz, 

6p., Suppl., Prescription civile, No. 11; 
Laurent, XXXII, No. 18; Huc, XIV, No. 
320; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
55; Guillouard, Prescription, I, No. 318; 
laniol, I, No. 2742; Alexandresco, XI, 

p. 52), 
3, e asemenea, dispoziţiunile acestui 

articol se aplică şi la decăderi, cum ar fi 
de exemplu la perimare. (Dalloz, Rp, 
cremption, No. 51; Prescription civile, No. 

51; Baudry ei Tissier, Prescription, No. 61; 
Guillouard, Prescription, Î, No. 519; A- 
lexandresco, XI, p. 52). | : 

4. Dispoziţiunile art. 2220 c. civ. :ă 
(1838 c. civ. rom), nu-şi găsesc aplica- 
țtiunea decât la prescripţiunile prevăzute 

e lege, iar nu şi la cele prevăzute „de 
părți în convenţiunile lor. (Dalloz, R&p., 
rescription civile, No. 52). 

1 lunie 1925, Pand. Rom, 1926, I, 108; „ Apel Iaşi, 41 Octomvrei 1924, Pand. Rom. 1926, 

5. Chiar în preseripţiunile prevăzute 
de lege, părţile pot conveni ca să suspende 
cursul prescripției pe un anumit timp. (Troplong, Prescription, IL, No. 45; Dalloz, 
Râp., Prescription civile, No. 50; Suppl., 
Prescription civile, No. 14: Laurent, XXXII, 
No. 185; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 63; Guillouard, Prescription, I, No. 
170, 522; Alexandresco, XI, p. 53), 

6. Partea în folosul căreia a fost câşti- 
gată o prescripţie, poate renunţa la bene- 
ficiile ei. (Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 67; Guillouard, Prescription, I, No. 
516; Alexandresco, XI, p. 52). 

7. În cazul când se renunţă la o pre- 
scripție în curs, renunţarea este valabilă 
pentru timpul trecut, însă este nulă pentru 
timpul viitor. (Mourlon, III, No. 1776; Bau. 
dry et Tissier, Prescription, No. 93; A- 
lexandresco, XI, p. 54). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1. Din cuprinsul articolului 1841 cod. 
civil, rezultă că prescripţia, este de ordine 
privată, iar nu. de ordine publică, căci 
acest text prevede că judecătorii sunt 
opriţi de a aplica din oficiu prescrip- 
Hiunea, când cel interesat nu o invoacă. 

Acesta fiind principiul aflat la baza 
prescripţiei. părţile pot contracta şi stabili între ele un alt termen de prescripţie a acţiunilor derivate din contractele de tran- 
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Art. 1889 

sport, decât cel prevăzut în art. 956 cod. 
com. aşa că Direcţiunea C. F. R. are fa- 
cultatea de a edicta în regulamentul său 
altă prescripţie decât cea ediciată de 
dreptul comun. (Cas. III, 1076 din 1 lu- 
nie 1925, Pand. Rom. 196, |, 108; Cas. 
III, No. 1433 din 21 Octomvrie 1925, Drep- 
tul 11/1926). 

2. In ultimă analiză Regulamentul de 
transport pe C. F. R. este un contract în 
care se specifică ioate condiţiunile cerute 
de Direcţia C. F. R. pentru transporturile 
ce se fac pe rețelele sale, astfel că din 
acest punct de vedere el eşte obligator 
pentru părțile ce se servesc de acest mij- 
loc de transport, având caracterul unei 
convențiuni, care are putere de lege între 
părţile contractante. Că acest regulament 
având deci caracterul şi efectele unei con- 
vențiuni, soluţionarea litigiului, depinde 
de rezolvarea chestiunii dacă prescripţia 
de 6 luni prevăzută de art. 956 c. comer- 
cial este sau nu de ordine publică, adică 
dacă părţile pot prin voința lor să deroge 
sau nu dela ea. 

Atunci când este vorba de a se pre- 
scurta prin convenţiune un termen de pre- 
scripţie, atât doctrina cât şi jurisprudenţa 
au decis aproape unanim în sensul că 
prescurtarea este permisă, întemeiată fiind 
pe scopul urmărit de prescripţie de a nu 
se lăsa depturile pariicularilor prea multă 
vreme în suspensie, ori o prescurtare a 
termenului de prescripţie este de natură 
tocmai să coniribue cât mai mult la -atin- 
gerea acestui scop, prin crearea unei stări 
de certitudine. 

Insă atunci când este vorba de o prelua- 
gire a termenului de prescripţie prin con- 
venţiunea părților, se admite că se poate 
prelungi acest termen, ținându-se însă 
seamă de împrejurarea dacă prescripţia 
respectivă se întemeiază pe motive de 
ordine publică, sau nu are nicio legătură 
cu interesul social, fiind consideratie de 
ordine publică prescripțiile achizitive, în- 

Art. 1889. — Renunţarea la 
sau tacită. 

DESPRE PRESCBRIPȚIUNE Codul civil 

temeiate pe posesiune, iar nu şi acele |i- 
beratorii, şi în niciun caz acele de scurtă 
durată, care unu au nimic de comun cu 
ordinea publică. 

Aşa dar, dacă în adevăr nu se pot pre. . 
lungi mai dinainte termenele de prescrip- 
țiune atunci când este vorba de un interes 
social, cum e prescripția de 30 ani, în 
“schimb în acele unde ordinea publică nu 
este în joc, cum este în contractul de transport al C. F. R., unde prescripţia are 
un caracter particular, se poate conveni 
prin acordul comun al părţilor, la o pre- 
lungire a prescripției. (Trib. lași, s. III, 
Jurnal 2140 din 1925, Jur. Gen. 1925, No, 
2201). 

3. Dispoziţiunea art. 956 c. com. privi- 
toare la termenul de prescripţie al acţiu- 
nilor, care derivă din neexecutarea con- 
tractelor de transport, este o dispziţiune 
cu caracter supletoriu, de ordin pur privai, 
ea neavând alt scop decât de a fixa un 
termen general de prescripţie aplicabil 
ori de câte ori părţile nu au stipulat în 
contractul lor un alt termen. 

Prin urmare, odată ce regulamentul de 
transport pe C. F. R., prevede un alt ter- 
men de prescripţie decât cel prevăzut în 
codul de comerţ, iar acest regulament are 
caracterul unui contract-iip de transport, 
nu acela al unui regulament de aplicaţiune 
a unei legi, dispoziţiunile acestui regu- 
lament sunt aplicabile şi obligatorii utât 
pentru particular, cât şi pentru C. F. în- 
dependent de faptul că acest regulament 
nu -a fost promulgat, prin decret-regal, 
deoarece dânşii L-au adoptat în convenţia 
lor de transport, şi în executarea acestei 
convenţiuni, nu pot invoca deci alte nu- 
lităţi decât cele prevăzute de lege, în 
materie contractuală. (Cas. III, 1578 din 
21 Noemvrie 1925, Jur. Gen. 1926, No. 474). 

4. În materie de transporturi pe C.F. R.. prescripția a fost ridicată dela 6 luni 
la un an. (Cas. III, 249 din 2 Martie 1926, 
Pand. Săpt. 18/1926). 

prescripțiune este sau expresă 

Renunţarea tacită rezultă dintr'un fapt care presupune delă- sarea dreptului câștigat. (Civ. 689, 

Tezt. fr. Art. 2221. — La, renoneiation ăla, 
tacite: la renonciation tacite râsulte d'um fait qui 
aequis. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Act de procedură 12. Dobânzi 8. 
Act unilateral 22. Donaţiune 26. Apreciere suverană 19, 20. Dovadă 3. 
Casaţie 20. 
Codebitori 24. 
Compensaţie 9. - 
Declaraţie 1, 
Denâturare '21, 

Efecte 14, 24, 
Executare 14, 
Fapt pasiv 16. 
Fidejusiune 41, 24. 
Garanţie 14. 

1838, 1840; Civ. Fr. 2221). 

prescription est expresse ou 
suppose abandon du droit 

Inducţie 5, 15, t | Prezumpţiuni 6. 
Instrăinare 21. i Probă 3. 
Întenţie 4. Raport 25, 26. Mărturisise 5, Recurs 20, Moştenitori 24, Reducţiune 25, 26. Nebăgare de seamă 15, Rentă &. 
Novaţiune 10. 
Ofertă reală 13, 
Plată 6—8. 

Renunţare 1 urm, , 
Renunţare expresă 1—3, 

14 
Plată parţială 7, par! Renunţare tacită 1, 4—16, 
Prescripţie 1 urm, 18—20. 
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Codul civil 

Strictă interpretare 17. 
Succesiune 25, 26. 
Terţi detentori 24, 
Transcripţie 23. 

Benunțare virtuală 9. 
Reprezentanţi 24. 
Rezerve 18. 
Solidaritate 24. 

Doctrină. 

1, Renunţarea la prescripţie poate fi 
expresă sau tacită. Renunţarea expresă 
poate rezulia din orice declaraţie scrisă 
sau verbală. (Dalloz, R&p., Prescription ci- 
vile, No. 55; Suppl., Prescription civile, 
No. 15; Laurent, XXXII No. 189; Baudry 
ei Tissier, Prescription. No. 68; Guillouard, 
Prescription, No. 332; Alexandresco, XI, 
p. 52, 59). 

2, Părţile interesate pot supune înde- 
plinirea renunțării exprese la prescripţie, 
la anumite condițiuni. (Dalloz, Rep. 
Suppl, Prescription civile, No. 16; Lau- 
rent, XXXII, No. 190; Huc, XIV, No. 394; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 68; 
Alexandresco, XI, p. 59, nota 4). 

„ Dovada renunţării la prescripţie se 
va face potrivit regulelor de drept comun. 
(Dalloz, Râp., Prescription civile, No. 55; 
Laurent, XXXII, No. 189; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 68; Guillouard, Prescrip- 
tion, Î, No. 552; Alexandresco, XI, p. 59, 
nota 5; Contra: Duranton, XXI, No. 119; 
Troplong, Prescription, I, No. 52). 

4, Renunţarea tacită la prescripţie nu 
poate să rezulte decât din acte şi fapte 
care să arate în mod vădit intenţiunea 
debitorului de a renunța la prescripția 
obândită. (Merlin, Re&pertoire, Renoncia- 

tion; 'Troplong, Prescription, I, No. 56 
urm, 63 urm.; Marcadă, Art. 2220-2223, 
No. 5: Demante et Colmei de Santerre, 
VIII, No. 328 bis: Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 776, p. 452; Dalloz, R&p., Prescrip- 
tion civile, No. 58; Suppl. Prescription 
civile, No. 17; Laurent, XXXII, No. 191 
urm.: Baudry et Tissier, Prescription, No. 
69: Alexandresco, XI, p. 59, 60, 61). 

+ Renunţarea iacită la prescripţie poate 
rezulta nu numai din mărturisire,-ei poate 
îi stabilită încă prin inducţie. (Dalloz, 
Rp., Prescription civile, No. 58; Baudry et 
issier, Prescription, No. 69).: 
6, Constitue o puternică prezumpțiune 

e renunțare la prescripţie, plata unei da- 
torii precrise. (Dalloz, Râp., Prescription 
civile, No. 61; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 71; Guilllouard, Prescription, 

„ No. 355; Alexandresco, XI, p. 61). 
7. Când debitorul plăteşte o parte din 
atoria prescrisă, înseamnă că renunţă la 

prescripţie şi pentru restul datoriei, afară 
e cazul când el declară că recunoaşte da- 

toria numai la ceea ce a plătit. (Dalloz, 
Râp., Prescription civile, No. 62; Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 72: Alexan- 
dresco, XI, p. 62). , 

8. Când debitorul plăteşte dobânzile 
său ratele unei datorii sau rente stinse 
prin prescripţie, înseamnă că renunţă la 
prescripţie pentru capital sau rentă. (Dal- 
toz, Rep., Prescription civile, No. 62; Gu- 
illouard, Prescription, [, No. 536). 
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9. Constitue o renunțare virtuală la pre- 
scripţie acceptarea compensaţiei unei da- 

- torii prescrise. (Dalloz, Rep, Prescription 
civile, No. 65; Guillouard, Prescription, I, 
No. 536). Ă 

10. De asemenea, constitue o renunțare 
la prescripţie, novaţiunea unei creanţe 
prescrise. (Dalloz, Rep... Prescription civile, 
Aa 65; Guillouard, Prescription, |, No. 
5536). 

11. De asemenea, faptul debitorului de 
a da o garanţie pentru plata datoriei sale 
prescrise. (Dalloz, Râp., Presciiption ci- 
vile, No. 65; Guillouard, Prescription, 1, 
No. 336; Alexandresco, XI, p. 62). 

12. Renunţarea tacită la prescripţie 
poate rezulta şi din acte de procedură 
făcute de partea care poate invoca pre- 
seripția. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 776, p. 452; Dalloz, Rep., Prescription 
civile, No. 66; Suppl., Prescription civile, 
No. 22). IN - 

13. De asemenea, poate rezulta renun- 
țare tacită la prescripţie din oferte reale 
făcute de debitor. (Dalloz, R&p., Prescrip- 
tion civile, No. 66, 114; Baudry et Tissier, 

E zeseription, No. 73; Alexandresco, XI, p. 
62). 

14. Prescripţia îşi produce efectul achi.- 
ziliv sau liberator, din momentul îndepli- 
nirii ei, cu toate că dreptul care a fost 
prescris ar fi fost executat ulterior fără 
ca partea care a dobândit prescripția să 
se fi prevalat de ea, dacă nu se constată 
că a renunţat la prescripţie în mod expres 
sau tacit. (Dalloz, Rp., Prescription civile, 
No. 75). , 

15. Nu se poate induce renunţarea la 
prescripţie din o simplă nebăgare de 
seamă comisă de creditor. (Dalloz, Rep., 
Prescription civile, No. 69; Comp.: Alexan- 
resco, XI, p..57, 61). 
16. Renunţarea la prescripţie nu poate 

rezulta dinir'un fapt pasiv. (Dalloz, Râp., 
Prescription civile, No. 71). 

17. Renunţările la prescripţie nu pot fi 
întinse dela un caz la altul. (Dalloz, R&p., 
Prescription civile, No. 68). 

18. Pentru ca să nu se conchidă din- 
trun act al părții că eaa renunţat la 
prescripţie, ea poate face rezervă expresă, 
cu condiţie ca această rezervă să nu fie 
înconciliabilă cu actul făcut. (Troplong, 
I, No. 61; Dalloz, R&p., Prescription civile, 
No. 60; Guillouard, Prescription, I, No. 
539; Huc, XIV, No. 524; Baudry et Tissier, 
No. 74; Alexandresco, XI, p. 6i; Comp.: 
Laurent, XXXII, No. 193). 

19. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, fără controlul instanţei de recurs, 
dacă în fapt, din 'anumite ipoteze, a re- 
zuliat sau nu o renunțare tacită la pre- 
scripție. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, 
$ 776, texi şi nota 12, p. 455; Dalloz, Rp. 
Prescription civile, No. 83: Suppl., Pre- 
scription, civile, No. 36; Planiol, [, No. 
2715; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
69; Guilloaurd, Prescription, I, No. 334; . Alexandresco, XI, p. 60). 

  



Art, 1840 

20. Dacă însă tribunalele au denaturat 
caracterul actelor din care au dedus re- 
nunţarea la prescripţie, instanța de recurs 
va avea dreptul să-şi exercite controlul 
său. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 776, 
text şi nota 12, p. 453; Dalloz, R&p., Suppl., 
Prescription civile, No. 37; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 69; Alexandresco, 
XI, p. 60; Comp., Contra: Troplong, I, 
No. 56: Laurent, XXXII, No. 199). 

21. Renunţarea la o prescripţie înde- 
plinită nu constitue o adevărată înstrăi- 
nare, (Duranton, XXI, No. 144; Mourlon, 
JI, No. 1767 urm.; Dalloz, Rep., Suppl. 
Prescription civile, No. 41; Laurent, XXII, 
No. 195 urm.; Planiol, I, No. 2714). 

22. Renunţarea la o prescripţie înde- 
plinită constitue un act unilateral, care 
nu trebue acceptat de cealaltă parte. (Dal- 
loz, R€p., Suppl., Prescription civile, No. 
41; Guilloaurd, Prescription, I, No. 351; 
Planiol, [, No. 2715; Alexandresco, XI, p. 
62 

23, Renunţarea la o prescripţie înde- 
plinită nu trebueşte transcrisă, (Dalloz, 
R€p., Suppl., Prescription civile, No. 4; 

Art. 1840. — Cel ce nu 
prescripțiune. (Civ. 
urm., 
Fr. 2222). 

Text. fr. Art. 2222, 
prescription aequise. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Minor emancipat 3, 
Prescripţie 1 urm. 

Administrator 6, 7, 8 
Capacitate 1 urm. 
Comerţ 4. Prescripţie achizitivă 11. Consiliu judiciar 3. Prescripţie liberatorie 11, Dobânzi 3. - entă 3. 
Donaţiune 8. 
Instrăinare 1, 6, 8, 9. 
Interzis 2, 6—8, 
Jurământ 9, 
Mandat 10, 
Minor 2, 6—9. 
Minor comerciant 4, 

Renunţare 1 urm. 
Renunţare gratuită 8, 
Renunţare oneroasă 8. 
Societate 10. 
Transacţie 84 
Tutor 6—9. 

Doctrină, 

l. Persoanele care nu au capacitatea de a instrăina, nu pot renunţa la preseri ia dobândită. (Dalloz, Rp. Preseripiiea PU vile, No. 85; Suppl, Prescription civile, No. 58; Alexandresco, XI, p. 56, 57). 2. Minorul sau interzisul nu pot renunța la prescripția dobândită, chiar cu autori- zația sau asistența tutorului lor, (Troplon Prescription, I, No. 80, 81; Mourlon, TE 1785; Dalloz, Rep, Prescription civile. No. 86; Suppl., Prescription civile, No. 39: Lau- rent, XXXII, No. 202; Baudry et Tissier, Prescription, No. 87; Planiol, I, No. 2715; Alexandresco, XI, p. 57) 
+ Minorul emancipat poate renunţa la. prescripția dobânzilo r său ratel i - te. (Duranton, XXI, OP unei ren No. 128; Baudry et 
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Huc, XIV, No. 525; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 83; Planiol, 1, No. D714; 
Alexandresco, XI, p. 63). 

24. Renunţarea la prescripţie are efect 
numai faţă de acel care o face şi faţă de 
moştenitorii sau reprezentanţii săi; ea 
nu-şi produce efectul faţă de creditorii 
solidari, fidejusori 
(Dalloz, Rsp., Prescription civile, No, 91; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, No, 91). 

25. Renunţarea la prescripţie nu poate 
fi considerată ca un avantaj supus reduc- 
tiunii sau raporiului. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 527 bis, VI, 329 bis, 
I; Dalloz, Râp., Prescription civile, No. 
95; Huc, XIV, No. 525; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 82, 85; Planiol, [, No. 
2714; Alexandresco, XI, No. 63; Contra: 
Laurent, XXXII, No. 195, 204). 

26. Se poate însă decide în fapt şi în 
mod excepţional, că renunţarea prezintă 
caracterul unei liberalităţi, în care caz 
vor avea loc reducţiunea şi raportul, (Gu- 
illouard, Prescription, IL, No. 341 bis; A- 
lexandresco, XI, p. 65, nota 2). 

poate înstrăina nu poate renunța la 
113, 199, 401, 430, 454, 458, 950 urm., 1155 

1248 urm., 1265, 1306, 1310, 1536 urm., 1838, 1839; Civ. 

— Celui qui ne peut aliner, ne peut renoneer ă, la 

Tissier, Prescription, No. 89; Contra: Dal: 
loz, R€p., Prescription civile, No. 90; La 
rent. XXXII, No. 201; Huc, XIV, No. 5%; 
Guillouard, Prescription, I, No. 550; Pla- 
niol, I. No. 2715; Alexandresco, XI, p. 57). 

4. Minorul comerciant poate renunța la 
prescripția privitoare la actele comerţului 
sn. (Dalloz, R&p., Prescription civile, No. 
86). 

5. Persoana pusă sub consiliu judiciar 
poate renunța la prescripţie. cu asistența 
consiliului său. (Dalloz, Rep., Prescription 
civile, No. 86; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 88; Comp. contra: Alexandrsco, 
XI, p. 57). | 

6. Reprezentantul unui incapabil, după 
o părere, poate renunța la prescripția do- 
bândită, cu îndeplinirea formelor preră- 
zute de lege pentru înstrăinarea dreptului 
care a fosi dobândit prin prescripţie, (Mar- 
cad6, Art. 2222, No. 8; Dalloz, Rep. Suppl» 
Prescription civile, No. 59; Baudry et 

issier, Prescription. No. 88). - 
7.. După altă părere, reprezentantul Și administratorul averii unui incapabil, au 

poate renunja la prescripţie. (Duranto | 
I, No. 153; 'Troplong, Prescription,» 

No. 83; Dalloz, Rep. Prescription cite 
No. 86; Laurent, XXXII, No. 202, 2%; 
lexandresco, XI, p. 58). fă 

8. După a treia părere, trebueşte de 

— 458 — 

sau  ferții detentori. . 

  

 



- Codul civil 

cut o distincţiune, reprezentanţii unui in- 
capabil nu pot renunţa gratuit la o pre- 
scripție îndeplinită, însă pot renunţa one- 
ros îndeplinind formalităţile cerute pentru 
înstrăinare, constituirea unei obligaţiuni 
sau transacţie. (Aubry et Rau, ed. 4a, VII, 
$ 776, texi şi nota 2, p. 459; Guillouard, 
Prescription, I, No. 327). 

9. Tutorul poate renunţa la prescripţiu- 
nile speciale, pentru care art, 2275 c. civ. 
fr. (1906 ce. civ. rom.) permite deferirea ju- 
rământului. (Dalloz, Rep., Prescription ci- 
vile, No. 89; Baudry ei Tissier, Prescription, 
No. 87; Guillouard, Prescription, I, No. 
528; Alexandresco, XI, p. 58; nota 1), 

10. Mandatarul general, cum ar fi aa- 

Art. 1841. — In materie civil 
cripțiunea, dacă cel interesat nu 
Fr. 2223). 
tă Tezi. fr. Art. 2223, 
resultant de la prescription. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1841 

ministratorul unei societăţi, hu poate re- nunța la prescripția îndeplinită, (Dalloz, Rep., Suppl., Prescription civile, No. 4; Laurent, XXXII, No. 203; Alexandresco, XI, p. 58; 59; Contra: Baudry et Tissier, Pres- 
cription, No. 90), 

1]. In art. 2222 ce, civ. fr. (1840 c. civ. 
rom.) nu se prevede nicio dispoziţiune cu 
privire la renunţarea la prescriptia libe- 
ratorie, ci numai la renunţarea la pres- 
cripția achizitivă. Pentru a putea renunţa 
la prescripţia liberatorie, se cere capacita- tea de a se obliga. (Aubry et Rau, ed. 4-a. 
VIII, $ 776; p. 452; Guillouard, Prescrip- 
tion, |, No. 324). 

ă, judecătorii nu pot aplica pres- 
va fi invocat acest mijloc. (Civ. 

— Les juges ne peuvent pas supplâer d'office le moyen 

Bibliografie (continuare). 
Perir EUGEN, Notă sub Cas. III, 1076 din 1 Iunie 1925, Pand. Rom., 1926, 1, 108. 

Doctrină, 

1. Tribunalele nu pot invoca din oficiu 
prescripția, ci ea se inyoacă numai de par- 
tea interesată. (Dalloz, Râp., Prescription, 
No. 97; Alexandresco, XI, p. 65 urm.)., » 

2. Această soluţie are loc chiar dacă 
prescripția a fost îndeplinită în folosul 
minorilor sau interzişilor. (Troplong, Pres- 
cription, I, No. 89; Marcade, Art. 2223; 
No. 17: Laurent, XXXII, No. 174; Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 46; Guillouară, 
rescription, I, No. 501, 302; Alexandresco, 

XI, p. 66, 67), - „ 
+ De asemenea, nici ministerul public 

nu are dreptul să invoace prescripţia în 
folosul incapabililor. (Dalloz, Râp., Pre- 
scriplion civile, No. 99; Guillouard, Pre- 
scription, I, No. 302; Alexandresco, XI, p. 
67, nota 1). | 

4. Dispoziţiunile art. 2225 c. eiv. fr. (1841 
c. civ. rom.) sunt aplicabile nu numai pres- 
cripției de treizeci ani, ci la tot felul de 
prescripții civile şi comerciale deoarece 
sunt absolute. (Merlim, R&pertoire, Pre- 
scription, section 1, $ 5, No. 2; Dalloz, Rp. 
rescription civile, No. 98; Suppl., Pre- 

scription civile, No. 43; Laurent XXXII, No. 
174; Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 
47; Guillouard, Prescription, IL, No. 503; 
Alexandresco, XI, p. 67, 68). , 

5, De asemenea dispoziţiile acestui ar- 
licol se aplică şi la prescripţia prevăzută 

e legi speciale, cum ar fi legea timbru- 
lui. (Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 
47; Guiilouard, Prescription, 1, No. 303; 
Alexandresco, XI, p. 67, 68). , 

6. Prescripţia va fi invocată de cele mai 

multe ori în termen expreşi, însă ea va 
putea fi invocată şi în termeni implicij 
sau virtuali, find de ajuns ca aceşti ter- 
meni să nu fie echivoci. (Troplong, Pre- 
seription, ÎI, No. 91; Marcad, Art. 2993, 
No. 19; Aubry et Rau,. VIII, $ 776, text 
şi nota 8, p. 450; Laurent, XXXII, No. 181 
urm.; Huc, XIV, No. 332; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 42, 45; Guillouard, Pre- 
seription, I, No. 304; Alexandresco, XI, p. 
69). 

7. Când o 
pitalului, implicit 
dobânzilor, (Dalloz, 
vile, No. 101). 

8. Dispoziţiile acestui articol nu se a- 
plică 'la decăderi, deoarece judecătorii tre- 
buesc ca să aplice din oficiu decăderiile 
care interesează ordinea publică. (Troplong, 
I, No. 27; II, No. 1038; Aubry ei Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 771, text şi nota 10, p. 47, 
text şi nota 20, p. 498; Laurent, XXX, 
No. 10; Huc, XIV, No. 518; Baudry et 
Tissier, Prescription, No, 39: Guillouarăd, 
Prescription, I, No. 45, 4; Alexandresco, 
XI. p. 46). 

9. Astfel, judecătorii vor invoca din o- 
ficiu tardivitatea apelului sau recursului, 
atât în materie civilă şi comercială, cât şi 
în materie penală. (Troplong, Î, No. 5i; 
Alexandresco, XI, p. 46, text şi nota 5, 
47). 

parte invoacă prescripţia, ca- 
invoacă şi preseripția 
Rep., Prescription er 

Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art, 1838, notele 1 şi 4, 
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Art. 1842-—1848 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

Art. 1842. — Prescripţiunea poate îi opusă în cursul unei in- 
stanţe până în momentul când curtea de apel va pronunța deti- 
nitiva sa deciziune, asupra căreia nu mai poate reveni după lege, 
afară numai de cazul când cel în drept a o opune ar trebui să 
se prezume, după împrejurări, că a renunţat la dânsa. (Civ. 1094, 
1839; Pr. civ. 327; Civ. Fr. 2224). 

Text. fr. Art. 2224. — La, prescription peut &tre opposte en tout &tat de 
cause, mâme devant la, cour royale, ă moins que la partie qui n'aurait pas. oppost 
le moyen de la 
avoir renoncă. 

Doctrină, 

1. Prescripţiunea poate fi invocată în 
orice stare a procesului până la pronunţa- 
rea unei hotăriri definitive, şi înainte de 
închiderea desbaterilor. (Dalloz, Rep.. Pre- 
scription civile, No. 111, 112; Suppl., Pre- 
scription, No. 50; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 49; Guiilouard, Prescription. 
I, No. 310; Alexandresco, XI, p. 71). 

2. Apărarea în fonda procesului nu 
poate fi considerată ca o renunțare la in- 
vocarea prescripţiei, deoarece ea poate fi 
invocată în orice stare a cauzei. (Aubry 
et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 275, text Şi nota 
9, p. 451; Dalloz, Râp., Suppl, Prescrip- 
tion, No. 28, 52; Laurent, XXXII, No. 17; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 49). 

3. Partea interesată nu va mai putea in- 
voca prescripția, când din împrejurări va 
rezulta că parțea trebueşte presupusă căa 
renunțat la invocarea preseripției. (Dalloz, 
Rep., Prescription civile. No. 143: Suppl., 
Prescription civile, No. 51; Planiol, I, No. 
2710). 

4. Prescripţia poate fi invocată pentru 
prima oară în apel. (Dalloz, Rp. Suppl, 
Prescription civile, No. 50; Baudry. et Tis- 
sier, - Prescription, No. 51; Alexandresco, 
XI, p. 71). - 

5. Prescripţia nu mai poate fi invocată 
după ce s'au închis desbaterile şi instanţa de judecată deliberează. (Duranton, XXL No. 155; Dalloz, Re€p., Prescription civile, 

„Art. 1843. — Creditorii Și verice altă 

prescription ne doive, par les circonstances, &tre prâsumte y 

No. 127; Suppl,, Prescription civile, No, 
53; Laurent, XXXII, No. 178; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 49; Guillouard, 
Prescription, I, No. 512; Alexandresco, XI, 
p. Zi; Contra: Troplong, Prescription, |, 
No. 95; Marcad6, Art. 2225, No. 1). 

6. Partea care nu a invocat prescripția 
nici expres nici tacit, nu o poate invoca 
în concluziile scrise după închiderea des- 
baterilor. (Alexandreseo, XI, p. 70). . 

7. Prescripţia nu poate fi invocată pen- 
tru prima oară înaintea instanței de re: 
curs. (Demante et Colmet de Sanierre, 
VIII, No. 331 bis, I; Laurent, XXXII, No. 
179; Baudry et Tissier, Prescription, No. 52; 
Guillouard, Prescription, I, No. 343; Huc, 
XIV, No. 352; Planiol, II, No. 687; Colin 
și Capitant, I, p. 899; Alexandresco, XI, p. 
72). 

9. In caz de casare se poate invoca pres- 
cripția înaintea instanţei de trimitere, dacă 
nu sa renunțat la ea. (Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 531 bis, 1; Dal- 
loz, R&p., Prescription civile, No. 1%; 
Suppl., Prescription civile, No. 54 Bau- 
dry et. Tissier, Prescription, No. 52; Gu- 
illouard, Prescription, I, No. 314; Laurent, 
XXXIL._ No. 179: Alexandresco, XI, p. 72. 

9. Dispoziţiunile art. 2224 c. civ. fe. 
(1842 c. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţiunea 
Chiar la prescripțiunile de scurtă durată 
cum ax fi prescriptia de cinci ani. (Dal 
loz, Râp., Suppl.. Prescription civile, No. 
50; Guillouard, Prescription, I, No. 311). 

persoană interesată pot să opună prescripțiunea câștigată debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar şi 

1670; Civ. Fr. 2225). 
_ Tect. fr. Art. 2225, — 
ă ce que la; prescription soit a 
le propritaire y renonce. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Acţiune ind; ă Codebitori 2, 3 a 2 Debitori solidari 8. 
Cumpărător 6. Donaţiune 41, 

Drept personal 1,3. 

| dacă acel debitor, codebitor sau pro- prietar renunță la dânsa. '(Civ. 562, 699, 974 urm., 1019, 1408, 

Les er€anciers, on toute autre personne ayant interet 
equise, peuvent l'opposer, encore que le d6biteur o 

Fidejusiune 7, 9. 
Interes 4, 4, 5. 
Moştenitori 10. 
Posesiune 5, 
Prescpriţie 1 urm. 
Prescripție liberatorie 8,9. 

Prescripţie scurtă 12 Ed 
Renunţare 3 urm: 
Solidaritate 8, 
Transcriere 6, îl. 
Vânzare 6, 
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Codul civil 

Doctrină. 

]. Prescripţiunea nu este. un drept ali- 
pit exclusiv la persoana aceluia în folo- 
sul căruia s'a îndeplinit, aşa încât poate 
fi invocată în numele acesteia de orice 
persoană interesată.  (Dalloz, Rep. Pre- 
scription civile, No. 150; Baudzy et Tissier, 
Prescription, No. 107; Planiol, I, No. 2711; 
Alexandresco, XI, p. 75). 

2, Creditorii pot invoca prescripția în 
numele debitorului lor, când acesta ne- 
şlijează a o invoca. (Dalloz, Râp.., Pre- 
scription civile, No. 150; Suppl., Preserip- 
tion eivile, No. 61; Baudry et Tissier, Pre- 
scription. No. 111: Guillouard. Prescrip- 
Lg I, No. 342, 343; Alexandresco, XI, p. 
75). 

3, Creditorii vor putea invoca în nume- 
le debitorului lor prescripţia, chiar dacă 
acesta a renunţai la invocarea ei. (Du- 
ranton, XXI, No. 150: Taulier, Thâorie rai- 
sonnte du code civile. VII. p. 747: Mar- 
cad6, Art. 2225, No. 2; Mourlon, III, p. 
240, nota; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 
775, p. 449; Dalloz, Rep., Prescription ci- 
vile, No. 137; Suppl, Prescription civile, 
No. 62: Troplong, Prescription, I, No. 101 
urm.; Laurent, XXXII, No. 210, 219; Bau- 
dry ei Tissier, Prescription, No. 117; Gu- 
ilouard, Prescription, I, No. 545; Alexan- 
dresco, XI, p. 75, 74). 

4, Dispoziţiile art. 2225 e. civ. în. (1843 
€. div. rom.) îşi găsesc aplicaţia când acei 
cari au un drept distinct şi independent, 
volesc să. invoace prescriplia în profitul lor. 
(Baudry et Tissier, Prescription, N6. 106; 
Alexandreseo, XI, p. 73). 

5. De asemenea, dispozițiile acestui ar- 
iicol îşi găsesc aplicaţiunea şi în cazul 
când persoane care au interes şi au, de. 
alifel, un drept personal de salvat, pot să 
imvoace prescripția îndeplinită în folosul 
debitorului lor sau posesorului. (Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 107). 

0. Un cumpărător poate invoca pres- 
cripţia îndeplinită pentru vânzător, la care 
acesta a renunțat după vânzare, chiar dacă 
renunţarea s'a făcut înainte de transcrierea 
actului de vânzare. (Dalloz, Rep.. Suppl., 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1844 

Prescription civile, No. 67; Laurent, XXXII, 
e 213; Guillouard, Preseription, I, N». 
2 . . 

7. Renunţarea nu poate păgubi pe gaă- 
vant care poate invoca prescripția îndepli- 
uită. (Dalloz, Râp., Prescription civile, No. 
155). 

8. Fiecare din debitorii solidari poate 
invoca prescripţia  liberatorie. deşi unii 
din ei au renunțat. (Aubry et Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 775, text şi nota 4, p. 449; Dalloz, 
Rep., Suppl., Prescription civile, No. 6; 
Laurent, XXXII, No. 214; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 107 urm.; Guillouard, 
Prescription, I, No. 109, 546; Alexandresco, 
XI, p. 64, 75, nota 2). 

9. Fidejusorul poaie invoca prescripţia 
liberatorie, deşi debitorul principal a re- 
nunţai la invocarea ei. (Dalloz, Râp., Pre- 
seription civile No. 1535; Suppl., Preserip- 
tion civile, No. 66; Baudry et Tissier, Pre- 
seription, Î, No. 107 urm.: Guillouard, Pres- 
cription, I, No. 346; Alexandresco, XI, p. 
64, 75, nota 2). 

10. Dispoziţiunile art. 2225 c. civ. în, 
(1843 ce. civ. rom.) nu sunt aplicabile mo- 
ştenitorilor aceluia care a renunţat la pre- 
scripţie, deoarece nu sunt terți. (Dailoz, 
Rep., Prescription civile. No. 151; Gu- 
illouară, Prescription, 1, No. 546; Alexan- 
dresco, XI, p. 64). 

1). Donatorul nu mai poate renunţa la 
prescripţie după ce donația a fost tran- 
scrisă. (Dalloz, Rp., Prescription civile, 
No. 134). " _ 

12. Dispoziţiile art. 2225 ce. civ. fr. (1945 
e. civ. rom.) după părerea dominantă îşi 
găsesc aplicaţiunea nu numai la preserip- 
tia de lungă durată ci şi la cele de scurtă 
durată. (Dalloz, Râp., Prescription civile, 
No. 140; Suppl., Prescription civile, No. 
65; Laurent, XXXII, No. 218; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 121; Guillouard, 
Prescription, I, No. 345; Alexandresco, 
p. 75). 

13. După aliă părere, dispoziţiile ace- 
stui articol nu-şi găsesc aplicaţia la pres- 
cripțiile de scurtă durată. (Duranton, XXI, 
No. 151). 

__ Art, 1844. — Nu se poate prescrie domeniul lucrurilor care, 
din natura lor proprie, sau printr'o declaraţiune a legii, nu pot 
îi obiecte de proprietațe privată, ci sunt scoase afară din comerț. 
(Civ. 301 urm., 476, 478, 581, 624, 647, 963, 1310, 1845, 1847, 1854, 
1878 urm., 1890; Legea din 10 lunie 1884, Art. 5; Civ. Fr. 2226). 

Text. fr. Art. 2226. — On ne peut preserire le domaine des choses qui ne 
sont point dans le commeree. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină), 

Abator 8, Aer 12, 
Abitaţie 2, 3, Ape curgătoare 12. 
Acte pur facultative 22. Ape de alimentare 16. 
Acţiune 21. Apreciere suverană 11. 

Cimitir 8, 
Comune 6-8. 
Domeniul Coroanei 15. - 
Domeniu public 6—11, 16. 
Drepturi afară din comerţ 

Arbori 4. 
Arsenale 8. 
Bibliotecă 8. 
Biserică 8. 
Cate ferată 8. 
Camera deputaţilor 8. 
Cazarmă 8. Drum public 4. 
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Art. 1844 

Poduri 8, 
Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie achizitivă 1. 
Prescripţie liberatorie 1. 

Enumerare enunciativă 7, 
Grădină publică 8, 
Imobile corporale 2, 3. 
Inalienabilitate 5, 6, 10, 
Iachisori 8, Proprietate privată 4, Județe 6-8. Schimb 3, 
Lucruri afară din comerţ 1, Şcoală 8, 

, 9, 10. enat 8. | Lucruri în comerţ 3, 9. Serviciu public 8. Lumină 12 Servitute 2, 3, 13, 20, Mănăstire 8. Stare civilă 18, Marea 12. Stat 6—8. Muzee 38. Străini 17. Nume patronimic 19. Teatru 8, Palat administrativ 8. Transacţie 3. Palat de justiţie 3. Universitate 8, Pământ clăcăşesc 14, Uz 2, 3, Pământ înfundat 20, Uzufruct 2, 3, Pământ rural 17, Vânzare 3.   
Doctrină, 

1. Dispoziţiile art. 2226 e, civ. fr, (1844 
c. Civ. tom.) se aplică nu numai la pres- cripția achizitivă, ci şi la prescripţia extinc- tivă sau liberatorie, devarece după cum nu se pot dobândi drepturi care sunt a- fară din comerţ, tot astfel nu se pot pierde Prin prescripţie asemenea drepturi, (Lau- reni, XXXII, No. 221; Huc, XIV, No. 339; Baudry et Tissier, Prescription, No. 124; Alexandresco. XI, p. 77, nota 7). i 2. Lucrurile care pot fi prescrise sunt: imobilele coxporale, servituţiile personale cum sunt uzufructul, uzul şi abitaţia, ser- vituţile prediale continue şi aparente, etc. (Alexandresco, XI, p. 78). 

3. Pentru ca aceste lucruri să poată fi prescrise, trebue să se afle în comerţ, adică să poată face obiectul unei vânzări, schimb, transacţii etc. (Alexandreseo, .XI, p. 78). 4, Se poate prescrie proprietatea unor arbori, independent de pământul în care sunt plantați, fie că acest pămâni ar fi un drum public. fie o proprietate privată. (Laurent, XXXII, No. 549; Baudry et Tis- sier, Prescription, No. 126;  Guillouard, Dreseription, I, No. 406; Alexandresco, XI, p. 78). 
5. Când legea declară un lucru inalie- nabil, acest lucru este imprescriptibil, de- oarece în principiu, există o corelaţie între alienabilitate şi prescriptibilitaie. (Alexan- resco, XI, p. 78). 
6. Nu pot fi înstrăi te nici prescrise, 

care fac parte din domeniul publice al Sta- tului, comunelor şi al judeţelor. (Alexan- dresco, XI, p. 89). 
Te Aceste bunuri sunt arătate în art. 538 Şi 540 c. civ. fr. (476 şi 478 c. civ. rom.) în mod enunciativ iar nu limitativ, (A- lexandresco, XI, p. 80). 
8. Fac parte din domeniul public al Sta- tului ŞI comunelor edificiile consacrate unui serviciu public, precum: căzărmile, închiso- rile, arsenalele, bibliotecile, muzeele, iea- 

sitățile, palatele de justiție şi de admini. ați Camera deputaților, Senatul hi- sericile, mănăstirile ete, (Alexandresco, XI, p. . 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 
Codul civil 

9. Bunurile din domeniul public devin alienabile şi prescriptibile îndată ce au încetat de a fi ufeciate uzului public, fie în mod expres. fie în mod tacit, adică în. dată ce legea le-a redat comerțului. (Lau. rent, XXXII, No. 224, 259; Huc, XIV, No. 359, 540; Alexamdresco, XI, p. 82, text şi nota 4). 
10. Aparţin domeniului public şi deci sunt inalienabile şi neprescriptibile, toate acele bunuri, care, fie prin natura, Lor, fie printr'o declaraţie a legii, nu pot face o- biectul unei proprietăţi private şi sunt a- fară din comerț, (Alexandresco, XI, p. 85). 11. Tribunalele vor stabili în fapt în mod suveran, dacă un lucru face sau nu parte din domeniul public.. (Alexandresco, . XI, p. 83). | 

12, Sunt de asemenea imprescriptibile. toate acele lucruri care nu aparțin nimă- nui şi al căror uz este comun iuturor, pre- cum: aerul, lumina, marea, apa curgă- toare, ete. (T roplong, 1. No. 14; Guiilonard, pescription, I, No. 368; Alexandresco, XI, p. 83). 

13. De asemenea, serviiuţile continue neaparente şi cele necontinue aparente sau neaparente. (Alexandresco, XI, p. 83). , 4. De asemenea, pământurile clăcăești însă numai pentru cei cari nu pot dobândi asemenea pământuri, (Alexandresco, XI, p, 85, 84). 
, 15. De asemenea, bunurile care consti- tuesc domeniul coroanei. (Alexandresco, XI. p. 83). | 

16. De asemenea, apele care servesc la alimentarea unui Oraş sau unei comuni, ori la curățirea străzilor, împreună cu con- ductele lor, deoarece fac parte din dome- niul public. (Guillouard. Prescription, |. No. 587: Alexandresco, XI. p. 84, 85). j 17. De asemenea. imobilele rurale însă numai pentru străini. (Alexandresco, XI, p. 85). 

18. De asemenea. starea civilă a persoa- nelor. (Laurent, XXXII, No, 257, 238; Bau- dry et Tissier, Prescription, No. 13i urm. Guillouara, Prescription. Î, No, 397; Il, No. 607; Alexandresco, XI, p. 8, 86). | 19. De asemenea 'numele patronimic care serveşte a stabili individualitatea şi pilațiunea Persoanelor. (Alexandresco, XI, p. 86), 
20. De asemenea, dreptul unui proprie- iar înfundai de a cere o servitute de trecere e locurile vecinilor, (Alexandresco, XI, p. 87). 
21. Toate acțiunile, afară de cele pe . care legea le-a declaraț nepreseriptibile, 

se sting prin prescripţie. (Alexandresco, XI, p. s7, 58). 

22, Actele pur facultative care emană ela lege și pe care omul poate să nu le 
facă, sunt imprescriptibile. (Mourlon, II. No. 1850 urm.; Laurent, XXXII, No. 228 
urm.;_ 296; Bufnoir, Propriâtă et contrat, p. 227 urm; Baudry ei Tissier. Prescrip- 
tion, No. 161 urm.; Guillouard, Preserip- 
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tion, I, No. 493 urm.; Alexandresco, XI, 
p. 88 urm.). 

Art. 1845. — Statul, stabilimentele 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE Art, 1845—1846 

23. A se vedea: art. 476, 478, 965 şi 1510 
din codul civil cu notele respective, 

publice şi comunele, în 
ceea ce privește domeniul lor privat, sunt supuse la aceleași pre- scripțiuni ca particularii şi, ca și aceştia, le pot opune. (Civ. 301, 
478, 647, 652, 963, 1310, 1875, 1895; Civ. Fr. 2227). 

Tezi. fr. Art. 2227. — I/Etat, les 6tablissements publies et les commu- nes sont soumis aux mâmes prescriptions que les particuliers, et peuvent €gale- ment les opposer. 

Doctrină, 

]. Se poate prescrie nu numai contra 
particularilor, ci şi contra persoanelor mo- 
rale cum suni: Statul, judeţele, comunele, 
stabilimentele publice etc., însă numai în 
ceea ce priveşte imobilele aflate în comerţ. 
(Alexandresco, XI, p. 75, 76). 

2, De asemenea, Statul poate să prescrie 
în contra pariicularilor, (Alexandresco, XI, 
p. 76). 

3. Prescripția achizitivă este aceiaşi pen- 
tru Stat şi comună ca şi pentru particulari. 
(Alexandrescu, XI, p. 77). 

CAPITOLUL II. 

Despre posesiunea cerută pentru a prescrie, 

Art. 1846. — Verice prescripţiune este fondată pe îaptul po- 
sesiunii 1). 

Posesiunea este deținerea unui lucru sau folosirea de un 
drept, exercitată, una sau alta, de noi înșine sau de altul în nu- 
mele nostru. (Civ. 554, 1778, 1800, 1847 urm., 1854, 1890; L. 
jud. oc. 31; Civ. Fr. 2228). 

Teat. fn. Art. 2228 — La possession est la dâtention ou la jonissanee 
dune chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exercons par nous-mâmes, 
ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU 'TRAIAN, Nofă sub Cas. 1, 315 din 8 Aprilie 1921, Pand. Rom. 1925, 1, 270; 
Notă sub Cas. |, 313 din 8 Aprilie 1921. Curier nd. 33/1935; 

GronGeAn N., Studii Juridice, vol, |, „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 161. 

INDEX ALFABETIC 
„(la doctrină), 

Intenţie 12 - 15, 17: Acţiune posesorie 22. 
Invocare 11. Animus 12, 13, 15, 17. 

Bună credință 21, 24. Just titlu 21. 
Cod civil francez 1. ! Lucruri corporale 6. 
Cod civil italian 1. | Lucruri incorporale 6,7, 10. 

  

Comune 16. Lucruri mobile 21, 
Consiliu judiciar 44. Mandat 13—16, 19. 
Corpus 12, 13. Marturi 10, 
Creanţe 8. Minor 14. 
Definiţie 5, 12, Nebun 14. 
Detenţiune 5, 12, 13, 47, 21. 
Dovadă 2, 10, 11, 20. 
Drepturi 6, 7, 10. 

Persoană morală 15, 16. 
Posesiune 2 urm. 
Presumpţie 1 urm, 

Efecte 20—24, Prescripţie achizitivă 2, 4, 
Fapt 10. 23, , , 
Folosinţă 5, Prescripţie liberatorie 4. 
Fructe 24. Prezumpţiuni 2. 

Probă 2, 10, 11, 20. 
Proprietate 2, 40, 17, 20, 23. 

Gestiune de afaceri 13. 
Inacţiune 4, 

——————— 

Reprezentanţi, a se vedea 
cuvântul: „Mandat, 

Revendicare 17, 
Servitute 6, 18. 
Succesiune 9, 

Titluri la purtător 8. 
Uzucapiune 1 urm, 
Uzufruct 18, 
Vase 21. 

Doctrină. 

1. Paragratul întâi al art. 1846 ce. civ. 
este adăugat de legiuitorul român, el ne- 
figurând nici în art. 2228 c. civ, fr, nici 
în art. 685 c. civ. italian corespunzătoare 
textului român. (Alexandresco, XI, p. 92, 
nota 1). 

2. Cu toate că "posesiunea nu are nimic 
“comun cu proprietatea, totuşi acel care are 
posesiunea unui lucru este presupus -că 

1) Primul alineat art. 1846 Cod. civ. lipseşte în textul art. francez corespunzător. 
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este proprietarul lui până la dovada 
contrară. (Laurent, XXXII, No. 264; Bau- 
dry et Tissier, Prescription, No. 233; Pla- 
niol, I, No. 2285, 2286; Alexandresco, XI, 
p. 93. 99, 100). a 

3. Posesiunea este baza prescripţiei achi- 
zitive sau uzucapiunei. (Alexandreseo, XI. 
94). 

p 4, Posesiunea joacă rol numai în pres- 
cripția achizitivă iar nu şi în prescripţia 
liberatorie sau extinctivă în care stingerea 
dreptului asupra lucrului pusedat este 
datorită inacțiunei proprietarului. (Lau- 
rent, XXXII, No. 261; Alexandresco, XI, p. 
94). : 

5. Posesiunea este detenţiunea sau [olo- 
sința unui lucru sau a uihui drept, pe care 
o ţinem în puterea noastră exclusivă sau 
pe, care o exercităm într'un mod exclusiv 
prin noi înşine sau prin altul, care o ţine 
sau o exercită în numele mostru. (Gu- 
illouard, Prescription, I, No. 410; Alexan- 
dresco, XI, p. 94). ! 

6. Pot face obiectul unei adevărate po- 
sesiuni nu nu numai lucrurile corporale, ci 
şi cele incorporale, cum ar fi de exemplu, 
servitutiile. (Laurent. XXXII, No. 262: Huc, 
XIV, No. 343; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 193; Guillouard, Prescription, 1, No. 410; Planiol, IL, No. 2264). 

7. Dreptul incorporal poate fi exercitat 
e asemenea, de noi înşine sau de altul în numele nostru, (Alexandresco, XI, p. 95). 8. Posesiunea nu se aplică la creanţe, a- fară de jiilurile la purtător. (Alexandresco, 
„p. 95). 
9. De asemenea, posesiunea nu se aplică la succesiuni. (Baudry et Tissier, Prescrip- 

tion, No. 201, 202; Alexandresco, XI, p. 95). 10. Posesiunea poate îi dovedită prin martori şi prezumpţiuni, deoarece. spre de- osebire de proprietate care e un drept, po- sesiunea este un fapt. (Alexandresco; XI, 
p. . . 11. Dovada existenței nosesiunii va ţra- bui să fie făcută de acel care o invoacă. (Laurent, XXXII, No. 5356; Guillouard. Pre- seription, I. No. 455; Alexandresco XI p. 

12, Posesiunea se dobândeşte prin con- cursul celor două elemente care o consti- tuesc:; corpus şi animus, Prin corpus se înțelege detențiunea materială a ue ului, iar prin animus se înțelege intenţia de a păstra lucrul ca al său. (Alexandresco, XI. p. 97). 
13, Detenţiunea materială a lucrului se poate exercita de însăşi persoana care vo- eşte să dobândească posesiunea sau prin- trun mandatar sau un gestionar de afa- ceri, pe când intenţia de a păstra lucrul ca al său, trebueşte să existe, în genere, la însăşi. persoana posesorului şi să rezulte dinir'un fapt exterior. (Guillouard, Pre- Şapiption. I, No. 412; Alexandresco, XI, p. 

14. Minorii şi nebunii, nu pot poseda prin et însisi. ci numai prin reprezentanţii lor legali. deoarece ei nu au voinţă, însă 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

minorul emancipai şi persoana pusă sub 
consiliu judiciar, pot poseda şi prescrie fără 
asistenja  curatorului şi consiliului, (A- 
lexandresco, XI. p. 97, text şi nota 3). 

15, Intenţia de a poseda la persoanele 
morale trebue să se manifeste în persoana 
reprezentanților lor legali. (Alexandresco, 
XI, p. 97). 

16, Comunele dobândesc şi păstrează po- 
sesiunea nu numai prin reprezentantul lor 
legal. ci şi prin locuitorii cari o compun. 
(Huc, XIV, No. 546; Guillouard, Prescrip- 
tion. I, No. 428; Alexandresco, XI, p. 97). 

17, Când un terțiu are detenţiunea ma- 
terială a lucrului fără animus, proprieta- 
rul păstrează posesiunea dacă a conservat 
animus de a-l poseda, deoarece posesiunea 
se păstrează prin simpla intenție de a 
avea lucrul ca al său. adică mai uşor de- 
cât se dobândeşte și pentru care trebuese 
şi detențiunea şi intenţiunea. Astfel, pro- 
prietarul nu pierde dreptul de proprietate 
şi acțiunea de revendicare ce-i aparţine 
prin trecere de treizeci ani, dacă nimeni 
nu a dobândit acest drept prin prescripţie, 
deoarece proprietatea nu se pierde prin 
neuz. (Duranton, XXI, No. 344; Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 369 bis, 
IV, urm; Aubry et Rau. ed. 4-a, VIli, $ 
772, p. 429; Laurent, XXXII, No, 383; Huc, 
XIV, No: 434; Bufnoir, Propriât6 et Con- 
trat, p. 179 urm; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 59 urm,; Guillouard, Pre- 
scription, II, No. 612, 633; Planiol, |, No 
2246; Alexandresco, XI, p. 98, text şi 
nota 1). 

18. Servituţile şi uzufructul însă se 
sting prin neuz timp de treizeci ani. (A- 
lexandresco, XI, p. 98, nota 1). , 

19, Posesiunea unui lucru se păstrează 
uu numai prin noi înşine, ci şi prin alții 
cari deţin lucrul în numele nosiru, (A- 
lexandresco, XI, p. 99). 

20, Printre efectele numeroase ale pose- 
siunii, cele mai importante sunt: Po- 
sesiunea cu titlu de proprietar face a 
se presupune proprietatea până la dovada 
contrară. (Laurent, XXXII, No. 264; Bau- dry et Tissier, Prescription, No, 233; Pla- 
niol, Î, No. 2285; 2286; Alexandresco, XI, p. 99, 100). 

21. Alt efect, este că lucrurile mobile, a- 
fară de vasele pluiitoare, se prescriu prin 
însăşi faptul posesiunii, dacă odată cu de- 
tențiunea lor, posesorul are un îiust titlu 
şi bună credință. (Alexandresco, XI, p. 100, 
101). 

22, Alt efect este că. posesiunea dă drep- 
tul posesorului să fie menținut sau rein- 
tegrat în posesiunea imobilelor prin aju- 
torul acţiunilor posesorii. (Alexandresco, 
XI, p. 104). , 
23, Alt efect este că posesiunea exerci- tată în condiţiunile prevăzute de lege, con- duce la proprietatea imobilelor prin ajuto- rul prescripției achizitive de 30 ani şi chiar 

10—20 ani. (Alexandresco, XI, p. 102). | 
24, Alt efect este că posesiunea exerci- 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art, 1847 

tată cu bună credință face ca posesorul să 
dobândească şi să câștige proprietatea fruc- 
telor chiar necheltuite ci numai culese (A- 
lexandresco, XI, p. 102). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: ari. 786, nota 9. 

Art. 1847. — Ca să se poată prescrie, se cere o posesiune 
continuă, neîntreruptă, neturburată, publică !) şi sub nume de pro- 
prietar, după cum se explică în următoarele articole. (Civ. 622, 623 
urm., 1848 urm., 1854 urm., 1863 urm.; L. jud. oc. 31; Civ. Fr. 2229). 

__ Tezi. fr. Art, 2229, — Pour pouvoir preserire, il faut une possession con- 
tinue et non interrompue, paisible, publique non 6quivoque, et ă, titre de pro- 
prictaire, 

Bibliografie (continuare), 

ALEXANDRESCU CONST., Notă sub Judec. ocol Ocnele-Mari (Valcea) 36/1925, Jur. Gen. 1926, 
No. 546; 

ALEXANDRESCU TRAIAN, Notă sub. Cas. I, 313 din 8 Aprilie 1921, Pand. Rom. 1925, 1, 270; 
Notă sub Cas, |, 515 din 8 Aprilie 1921, Curier Jud. 55/1925; 

GEORGEAN N., Sfudii Juridice, vol. I; „Partaj. Diverse chestiuni“, p. 161; 
SCRIBAN R, 'PRATAN, Motă sub Judec. ocol Herţa-Doroi, 271/1925, Jur. Gen, 1926, No. 415; 

Doctrină, 

1, Pentru prescripţia achizitivă sau uzu- 
capiune, este necesar un fapi pozitiv din 
partea acelui care voieşte a o îndeplini, a- 
dică posesiunea lucrului corporal sau a 
dreptului. (Alexandresco, XI, p. 104). 

2, Acel care pretinde că a uzucapat, ire- 
hueşte să facă dovada faptelor posesiunii 
sale, fapie care trebuesc să cuprindă fo- 
losinţa întreagă a dreptului ce pretinde că 
a dobândit prin prescripţie, din punctul de 
vedere al floasblor pe care poate să le 
confere dreptul dobândit. (Alexandresco, 
XI, p. 105). 

3, Pentru ca posesiunea să poată duce la 
dobândirea proprietăţii prin prescripţie, se 
cere ca ea să fie continuă, neîntreruptă, 
paşnică, publică şi sub nume de proprietar. 

acă una din aceste condițiuni lipseşte, po- 
sesiunea este viciată şi posesorul nu poate 
uzucapa. (Alexandresco, XI, p. 105, 106). 

4, Art. 2229 e. civ. fr. corespunzător mai 
cere 6 condiție și anume ca posesiunea să 
nu fie echivocă, pe care legiuitorul român 
a înlăturai-o, deoarece este inutilă nefiind 
0 calitate nouă, ci numai confirmarea şi 
perfecţionarea celorlalte calităţi. (Alexan- 
dresco, XI, p. 106, 125; Comp: Troplong, 
Prescription, I, No. 359; Marcade, Art, 
2229, No. 104; Demante et Colmet de San- 
terre, VIII, No. 326 bis, IX). 

Jurisprudenţă.. 

(Continuare dela 1924 până ia 1927) 

1, Posesiunea este o stare de fapt care 
constă în deținerea în mod exclusiv a unui 
Iueru şi exercitarea asupra lui a acelorași 

  

1) În art. francez corespunzător 2229 șe zice: „non €quivoque'i, 

45003. Codul civil adnotat. — 1X, — 30 

fapte materiale de întrebuințare şi folosin- 
ță, asemănător acelor îndeplinite de pro- 
prieiar, — iar elementele sale constitutive 
fiind pe lângă actele materiale sau juri- 
dice — care în ansamblul lor constituese 
primul element „corpus“ şi mobilul inten- 
țional al aceluia care posedă, de a poseda 
pentru. sine însuşi „animus rem sibi haben- 
di“, Pentru dobândirea posesiunii se cere 
ca aceste două elemente să fie întrunite în 
mod simultan și de îndată ce acestea sunt 
îndeplinite, posesiunea este câştigată; — 
iar dacă ulterior actele care constituese e- 
lementul material al posesiunii încetează 
de a fi exercitate lucrul rămânând mai de- 
parie la dispoziția posesorului — şi deci 
elementul intenţional de a avea mai departe 
lucrul ca al său ,;ânino tantum“ se păs- 
strează, — prin acest efect al intenţiunii de 
a poseda unit cu faptul posibilităţii de a 
exercita şi elementul de fapt, posesiunea 
se consideră că nu sa pierdut şi continuă 
a fi dobândită aceleeaşi persoane. 
Elementul material al posesiunii are a fi 

cercetat — în afară de criteriul obiceiului 
local, — dar şi după natura sau destinaţia 
lucrului — astfel că un teren în suprafaţă 
aproximativă de 1000 m. p. situat în cen- 
trul unui târg — datorită acestui fapt — 
are destinaţia de a servi ca teren pentru 
construcții; — iar faptul că un interval de 
timp — până când terenul va fi clădit — 
el serveşte ca livadă sau teren de cultură, 
prin această vremelnică întrebuințare des- 
tinația imobilului nu s'a putut schimba — 
şi din punci de vedere al faptelor materiale 
ale posesiunii — acestea nu vor fi cercetate 
ca pentru posesiunea unui teren arabil, ci 
ca pentru aceea a unui teren destinat pen- 
tru construcţie; astfel, dacă un posesor al 

— 
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Art. 1848—1849 

unui teren destinat pentru a fi clădit plă- 
teşte taxele către fisc, oferă amatorilor te- 
renul spre vânzare, se interesează ca veci- 
nii să nu-şi constitue servituţi în detrimen- 
tul terenului său, şi le opreşie pe acelea 
începute, sau se opune să nui se cotro- 
pească din teren prin construcţia unui 
gard nou, — când este cunoscut de vecinii 
terenului ca singurul posesor, — prin toate aceste fapte dânsul îndeplineşte condiţiu- 
nile materiale ale posesiunii unui teren des- 
tinat pentru a fi clădit. (Trib. F ălticeni, 167 
din 1925, Juris. Gen. 1926 No. 249), 

2. Exerciţiul unei posesiuni întru cât in- 
tră în cadrul unei acţiuni posesorii întru cât el se întemeiază pe o posesiune sub nume de proprietar, continuă, neîntreruptă şi pu- 
lică, căci numai aceste condițiuni pot servi 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul eivi] 

de bază prescripțiunii. Prin urmare, vala- bilitatea unei acţiuni posesorii este a se ju- deca existența acestor condițiuni esenţiale, 
cari constituesc principiile sigure ale unei posesiuni utile. (Jud. Oc. Rural Ocnele Mari, Vâlcea, Carte de jud. civ. No. 536-995, 
Jur. Gen. 1926 No. 516). 

3. Când instanța de fond deduce din depoziţiile martorilor şi arătările lor, că 
reclamantul stăpâneşte de peste 30 de ani “terenul în litigiu şi că a locuit în per- 
manenţă în localitate, constatările instan- tei sunt suverane. (Cas. [, Complet Do- 
brogea-Nouă, 2654 din 20 Octomvrie 1935, 
Pand. Săpt. 8 din 1926). 

4, A se vedea: art. 786, nota 9; art. 1851, 
nota 1; art. 1855, nota 1). 

Art. 1848. — Posesiunea este discontinuă când posesorul o exercitează în mod 
(Civ. 1847, 1850). 

Doctrină, 

1. Textul art. 1848 c. civ. rom., nu există în codul civil francez, ci este adăugat de legiuitorul român, după observaţiunile lui larcade. (Prescription, Arţ. 2229 urm., No. 80), (Alexandresco, XI, p. 106). 
2. Pentru ca posesiunea să poată con- duce la prescripțiune, se cere ca ea să fie continuă, adică să fi exercitata în imoe regulat fără intermitențe anormale. (A- lexandresco, XI, p. 106). 
3. lată un exemplu dat de Marcadâ şi citat şi de Alexandresco: Dacă după ce o persoană s'a folosit regulat de o vie în anii 1900, 1901 şi 1902, ea nu a pregătit nici cules recolta ei în anul 1903 şi apoi a cultivat-o din nou în anul 1904, pose- siunea nu a fost continuă în aceşti cinci ani, deoarece nu a continuat şi în anul al patrulea, aşa încât ea hu este utilă pentru prescripţie deși această persoană a posedat anima domini, această vie în cursul celor cinci ani, (Alexandresco, XI, p. 106). 

4. Pentru ca posesiunea să fie continuă este de ajuns dacă ea se exercită într'un mod raţional după natura lucrului pose- 

Art. 1849. 

neregulat, adecă cu intermitențe anormale 5, 

dat, sau după destinaţia fondului, dacă este vorba de o servitute, nefiind necesar ca posesiunea să se exercite în mod per- manent, în fiecare moment al zilei şi al nopţii, căci aceasta este imposibil. (Alexan- dresco, XI, p. 106, 107). 
5. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran, după natura bunului supus pose- siunii, dacă posesiunea a fost sau nu con- tinuă. (Alexandresco, XI, p. 107). , + Posesiunea este continuă de câte ori ca a fost exercitată în toate cazurile şi în toate momentele când ea trebuia exer- citată, acea posesie fiind continuă care constitue folosinţa regulată şi normală a lucrului, (Troplong, Prescription, I, No. 358; Marcadă, Art, 3229 urm., No. 9); De- mantie et Colmet de Santerre, VIII. No. 556 bis, II; Laurent, XXXII, No. 275, 27; Baudry et Tissier, No. 259, 240; Gu- illouard, Prescription. I, No. 442; Planiol, L, No. 2277; Alexandresco, XI, p. 107). „ Posesiunea nu încetează a fi continuă acă exerciţiul ei a fost împiedecat un Oarecare timp printr'un obstacol al naturii. (Troplong, Prescription, |, No. 345; Gu- illouard, Prescription, I, No. 445; Alexan- dresco, XI, p. 107). 

— Posesiunea este întreruptă prin modurile şi după regulele prescrise în articolele 1863—18732. (Civ. Fr. 1847, 1850, 1863 urm.). 

Doctrină, 

1, Posesiunea pentru a conduce la do- bândirea proprietăţii prin prescripţie, tre- bueşte să fie neîntreruptă, adică să nu fie DI II NIN 

împiedecată prin faptul unui (A- lexandresco, XI, p. 107, 108). 
2. Există deosebire între discontinuitate şi întrerupere. Discontinuiiatea posesiunii constă în intermitențele pe care posesorul 

terț. 

1) Textul art. 1848 Cod, civ. nu există în Codul civil francez. 2) Textul art. 1849 Cod. civ. nu există în Codul civil francez. 
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Codul civil 

le aduce folosinţei regulate a lucrului, pe când întreruperea posesiunii este fap- tul unui terț care desființează pesesiunea. (Alexandresco, XI, p,. 108). 
3, Posesiunea este întreruptă prin mo- durile şi după regulele prevăzute în arţ. 

„Art, 1850. — Continuitatea şi 
dispensate de probă din partea celui ce 
în acest sens, că 
întrun moment dat mai 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE. : Art, 1850—1851 

1865—1875 c. civ. rom, 
p. 108). | 

4. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă posesiunea a fost sau nu în- 
treruptă. (Alexandresco, XI, p. 108). 

(Alexandresco, XI, 

neîntreruperea posesiunii sunt 
invoacă prescripţiunea, 

posesorul actual care probează că a posedat 
inainte, este presupus că a posedat în tot timpul intermediar, fără însă ca aceasta să împiedece proba contrarie 1). (Civ. 1847—1849; Civ. Fr. 2234). 

"Ră Tezt. fr. Art. 2934, — Le 
anciennemenț, 
preuve contraire, 

Doctrină, 

1. Deoarece este imposibil a se stabili 
continuitatea posesiunii pe tot timpul fixat 
de lege, posesorul actual trebueşte să facă 
dovada că a posedat întrun moment dat 
mai înainte şi este presupus că a posedat 
în tot timpul intermediar, până Ia dovada 
conirară, care trebueşte făcută de acel care invoacă faptul necontinuităţii şi în- 
treruperei _posesiunii. (Guillouard,  Pre- 
scription, IL, No. 447; Alexandresco, XI, 
p. 108). 

2. Dacă posesiunea actuală şi posesiu- 
nea veche fac a se presupune, până la 
dovada contrară, posesiunea intermediară, 
Însă posesiunea veche nu mai face a se 

possesseur actuel 
est prâsume avoir possâd6 dans 

qui prouve ayoir poss6d€ 
le temps intermâdiaire, sauf la 

presupune posesiunea actuală după cum 
era în dreptul vechiu francez, (Troplong, 
Prescription, I, No. 245; Marcadă, Art. 
2229 urm., No. 93; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 248; Guillouard, Prescription, 
Î, N. 448; Alexandresco, XI, p. 10%, 109). 

3. De asemenea, nu este admisibilă pre- 
zumpţia din vechiul drept francez, după 
care posesorul care făcea dovada pose- 
siunii actuale, producând un tiilu în baza 
căruia îşi exercita posesiunea, era presu- 
pus că posedă dela data acestui titlu, 
însă această împrejurare ar putea fi astăzi 
invocată de tribunale ca o prezumpţiune 
simplă, în cazul când este admisă proba 
testimonială. (Guillouard, Prescription, 1, 
No. 449; Alexandresco, XI, p.- 109). 

Art. 1851. — Posesiunea este turburată când este fundată 
sau conservată . prin acte de violență în contra sau din partea 
adversarului. (Civ. 1847; Civ. Fr. 

Text. fr. Art. 2233. — Les actes 

2233). 

de violence ne peuvent fonder non plus 
une possession capable d'operer la prescription. | 

La possession utile ne commence. que lorsque la violenee a, cess€. 

Doctrină, 

1. Posesiunea pentru a conduce la do- 
bândirea proprietăţii prin prescripţie, tre- 
bueşte să fie mneturburată sau paşnică, 
adică să nu fie întemeiată sau conservată 
prin acte de violenţă în contra sau din 
partea adversarului şi să nu fie în cursul 
ei adeseori turburată prin întreprinderile 
terţilor, care ar împiedeca liniştea pose- 
sorului. (Alexandresco, XI, p. 109, text şi 
nota 4). , 

2. Nu numai violenţa fizică, ci şi vio- 
lenţa morală viciază posesiunea. (Laurent, 
XXXII, No. 283; Alexandreseo, XI, p. 110). 

  

Jurisprudență. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Prin posesiune turburată legiuitorul 
nu a putut înţelege decât acele posesiuni 
care încep a fi exercitate prin o turburare 
sau violenţă iniţială, sau care în cursul 
exercitării lor nu s'au putut menţine decât 
fie prin turburări şi violenţe comise de 
posesor, fie prin suportarea de către acesta 
a unor turburări și violenţe de aşa natură 
încât ele să constitue o evidentă contestare 
a însăşi legitimităţii posesiunii, iar nici de 
cum nu a înţeles să se refere la acele sim- 

1) Textul art, 1850 Cod. civ. diferă în redacţiunea sa de art. corespunzător francez, 2234. 
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Ari, 1852—1853 

ple şi obişnuite iurburări de fapt freguente 
şi inerente oricărei posesiuni, pentrucă o 
atare interpretare a art.. 1847 ar implica 
consecinţa neadmisibilă ca îndeplinirea 
condiţiunii în discuţiune impusă -posesiunii 
să depindă de faptele şi atitudinea oricărei 
terțe persoane și să fie lăsată la arbitra. 
rul lor. 

Sub acest raport, aprecierea 'de distine- 
liune a faptelor cari pot constitui sau nu 
o iurburare a posesiunii în sensul legii şi 
de natură a împiedeca operarea preserip- 
țiunii este de suveranul atribut al instan- 
telor de fond. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

Prin urmare, atunci când în speță Tri- 
bunalul pentru o mai completă cercetare 
a cauzei arată că posesiunea ce se exer- 
citase de către intimaţi mai mult de 30 
ani, a fost expusă în cursul ei după cum 
califică însăşi instanţa numai unei încer- 
cări de turburare de fapt pe care intimaţii 
însă au înlăturat-d, toi pe cale de fapt, 
fără nicio consecinţă, prin aceasta ea nu 
a făcut altceva decât să aprecieze acel 

“fapt ca nefiind de natură să constitue o 
turburare a posesiunii în sensul art, 1847, 
(Cas. I, dec. 4595 din 4 Decemvrie 1925, 
Jur. Gen. 1926, No. 1088). 

Art. 1852. — Posesiunea este clandestină când posesorul o exercitează în ascuns de adversarul său, încât acesta nu este în stare de a putea să o cunoască 1). (Civ. 

Doctrină, 

]. Posesiunea pentru a conduce la do- bândirea proprietăţii prin prescripţie, ire- 
bueşte să fie publică sau neclandestină. (Alexandresco, XI, p. 110). 

2. Posesiunea este clandestină atunci când posesorul o exercită în ascuns de adversarul său, aşa încât acesta nu este în stare s'o poată cunoaşte, cum ar fi de exemplu când o persoană sapă o piv- niță sub pământul vecinului, fără ca a- esta să şiie. (Alexandresco, XI, p. 110, 114). 

3. Posesiunea nu este clandestină când acel în drept a putut s0 cunoască, deşi nu a cunoscut-o în realitate. (Laurent, XXXII, No. 286: Alexandresco, XI, p. 111). 

Art. 1853. — Actele ce exercităm sau asupra unui 

1847). | 

4. Posesiunea care era publică Ja înce- put nu devine clandestină prin faptul că 
ar înceta să fie aparentă, când natura 
particulară a lucrului nu comportă o fo- losință publică. (Guillouard, Prescription, I, No. 459; Alexandresco, XI, p. 111; Con- tra: Troplong, Prescription, IL, No. 557). 

5. Tribunalele vor aprecia în mod su- veran dacă posesiunea a fost publică sau clandestină. (Guillouard, Prescription, |, No. 461; Alexandresco, XI, p. 112). 6. Condiţiunea publicităţii  posesiunii este cerută numai pentru imobile iar nu ŞI pentru lucruri mobile. (Guillouard, Pre- seription, IL, No. 46; Alexandresco, XI, p. 

lucru al altuia, sub nume precariu, adecă în calitate de locatari, depozitari, uzufructuari, etc., sau asupra unui lucru comun, în puterea des- tinaţiunii legale a aceluia, nu constituesc o posesiune sub nume de proprietar. 
Tot asemenea este posesiunea ce 

simpla îngăduință 
624, 728 urm,, 

lucru al altuia, prin 
116, 117, 517, 622, 
1890; Civ. Fr. 2232, 2236). 

Text. fr. Art. 2232. — Les 
rance ne peuvent fonder ni 

Tei. fr. Art. 2236. — C 

Ainsi, 

 aetes de pure facult et ceux possesslon ni prescription. o eux qui possădent pour antrui Jamaas, par quelque laps de temps que ce soit, le fermier, le depositaire, usufruitier, 

am exercita asupra unui 
a proprietarului său. (Civ, 

1411, 1591, 1847 urm., 1855, 

de simple tols- 

ne _preserivent 

et tous autres qui 'dâtierinent precairement, la chose du propritaire, ne peuvent la preserire. 

Bibliografie (continuare). 
SCRIBAN R. 'TRATAN, Nofă sub Judec. Herţa-Dorohoi, 27 17/1925, Jar. Gen. 1926, No. 413. 2 

1) Art. 1852 Coq. civ. nu există în Codul civil francez, 
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Codul civil 

Doctrină, 

]. Posesiunea pentru a conduce la do- 
bândirea proprietăţii prin prescripţiune 
trebueşte să nu fie precară, ci să fie exer- 
citată sub nume de proprietar. (Alexan- 
dresco, XI, p. 112). 

2, Posesorii cu titlul precar sunt toţi 
acei care posedă un lucru însă sunt obli- 
gați să-l reștitue, ei neavând o posesiune 
adevăraiă ci o simplă detențiune a lucru- 
lui. aşa încât fadevăraţii posesori sunt 
acei pentru cari ei deţin lucrul. (Alexan- 
dresco, XI, p. 112). 

3, Art. 2236 ce. civ. îr. (1855 $ 1 e. civ. 
rom), citează cu titlu de exemplu, ca 
precariști, pe locatari sau arendaşi, depo- 
zitari şi uzufructuari. (Troplong, Prescrip- 
tion, Î, No. 564; Laurent, XXXII, No. 306: 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 304; 
Alexandresco, XI, p. 113). 

4. Uzufructuarul nu este precarist în 
privinţa dreptului său de uzufruct, ci ny- 
mai în privinta dreptului de nudă prâ- 
prietate (Troplong, Prescription, |, No. 364; 
Laurent, XXXII, No. 306; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 504; Alexandresco, 
XI, p. 115, nota 1). 

5, Aceeaşi soluţiune este admisibilă şi 
în privința uzuarului, a beneficiarului u- 
nei servituți, a embaticarului, a super- 
Hciarului, ete. (Troplong, Prescription, |, 
No, 564; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 504; Alexandesco, XI, p. 115, nota 1). 

6. La exemplele de precarişti date de 
art. 2256 ce. civ. fr. (1855 $ 1 c. civ. rom), 
se mai adaugă următoarele: mandatarii 
convenţionali şi cei legali; bărbatul admi- 
nistrator al bunurilor dotale ale femeii; 
sechestrul; ereditorul antichrezist; credito- 
rul amanetar; embaticarul; uzuarul şi 
abitatorul; comodatarul, etc. (Troplong, 
Prescription, II, No. 477; Guillouard, |, 
No. 465 urm.; Alexandresco, XI, p. 115). 
„7. Art. 1853 8 2 ce. civ. rom, prevede 

că posesiunea exercitată asupra lucrului 
altuia prin simpla îngăduință sau tole- 
Tanță a proprietarului acelui lucru, nu 
poate conduce pe posesorul lucrului la 
prescripţie, deoarece posesiunea nu este 
exercitată sub nume de proprietar. (A- 
lexandresco, XI, p. 125, 124). 

„ Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Pe lângă faptul că — posesiunea do- 
bândită se menţine numai prin continua- 
lea existenţei elementului intenţional, că 
elementul material irebue cercetat în ra- 
port cu destinaţia imobilului, — în confor- 
mitate cu dispoziţia art. 1855 codul civil 
actele de îngăduinţă sau de toleranţă nu 
pot fi valabile pentru începerea unei po- 
sesiuni sau a unei prescripţii; — prin ase- 
meni acte se înțeleg acelea, care fiind 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art, 1 853 

puțin incomode, proprietarul unui teren le 
îngădue vecinilor săi, ca o consecință a 
relaţiilor de bună vecinătate, ca de ex.: 
de a trece pe ieren, de a adăpa vitele, 
de a scoate apă, — aceste acte trebue 
însă să înceteze de îndată ce proprietarul 
nu le mai permite; şi chiar dacă le-ar 
îngădui un timp cât de îndelungat — din 
această îngăduinţă nu poate Tezulta o 
servitute sau o prescripţie, întru cât acea- 
sta o decide legea pe motivul că în caz 
contrar fiecare proprietar ar trebui să 
vegheze mereu şi să nu lase să se înde- 
plinească niciun act de asemenea natură 
din partea vecinilor săi, ceea ce ar duce 
la o continuă bănuială şi la o cauză în plus 
de stricare a raporturilor în societate. 
(Trib. Fălticeni, sent. No. 167 din 19925, 
Jur. Gen. 1926, No. 249). 

2. Coproprietarii ca şi moștenitorii, nu 
pot intenta acţiunea posesorie în complân- 
gere sau reintegrare, întru cât nu posedă 
sub nume de proprietar. (Irib. Romanați, . 
s. Î, 891 din 14 Iulie 1925, Curier Jud. 
43/1925). - 

3. Este necontestat în drept că, atât au- 
“tichrezistul, cât şi arendaşul, exercită o 
simplă detenţiune asupra lucrului primit 
în folosinţă, iar posesiunea juridică per- 
sistă în persoana proprietarului, dela care 
derivă antichreza sau arendarea. De aceea, 
acest proprietar continuă să poseadă prin 
precaristul deţinător al lucrului, neputând 
să i se opună, ca întrerupere de prescrip- 
țiuni, detențiunea precară a arendașului, 
sau antichrezistului. (Cas, I, dec. 221 din 
15 Ianuarie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 
1466). _ 

4. Afară de cazurile excepiate de lege, 
acțiunea posesorie nu poate fi intentată 
decât de acel care exercită o posesiune în 
condiţiunile determinate de art. 1846 şi 
1847 cod. civ. deci, în primul rând, o po- 
sesiune în numele său propriu. 

Deci calea acestei acţiuni nu este des- 
chisă şi aceluia care din cauza unui raport 
contractual, precum e cazul chiriaşului, 
exercită o posesiune în numele altuia, 
deci o simplă detenţiune precară (art. 1853 
cod. civ.). 

Intru cât în speţă, recurenta invoacă în 
favoarea sa numai calitatea de chiriaşă a 
chioşcului în litigiu, calitate care nu con- 
feră decât o simplă detenţiune precară, 
posesiunea exercitând-o proprietarul prin 
chiriaş, urmează că, pentru valorificarea 
pretențiunilor deduse din pretinsul ei con- 
tract de închiri6re, recurenta nu puiea să 
aibă 'execiţiul unei acţiuni posesorii nici 
faţă de chiriașa actuală a chioşcului şi nici 
faţă de Prefectura intimată, care este pro- 
prietara chioşcului şi în numele căreia 
posedă chiriaşa actuală şi ar fi posedat şi 
recurenta dacă ar fi dovedit calitatea ei 
de chiriaşă. (Cas. [, dec. 2291 din 27 Apri- 
lie 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1386). 

5. A se vedea: art. 1418, nota 4, 
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Art, 1854—1856 

Art. 1854. — Posesorul este 
sub nume de:) propriet 
poseda pentru altul. 
1850; Civ. Fr. 2230). 

Tezi. fr. Art. 2230. — On est t 
titre de propristaire, s'il n'est prouv& q 

Doctrină, 

]. Art. 2230 c. civ. fr, (1854 c. civ rom.), pune principiul că viciul care rezultă din precaritate nu se prezumă. (Dalloz, Rep., Suppl., Prescription civile, No. 280; Laurent, XXXII, No. 541; Baudry et Tis- sier, Prescription, No. 270, 271; Guillouard, Prescription, I, No. 484; Alexandresco, XI, p. 115). 
2. Posesorul care invoacă prescripţia nu este obligat să facă dovada că folosința sa nu este sub nume precar, ci cealalță parte trebueşie să facă dovada că pose- siunea este precară. (Dalloz, Rep., Suppl., 

civile, No. 280; Laurent, XXXII, No. 341; Baudry et Tissier, Pre- scription, No, 270, 271; Guillouard, Pre- scription, I, No. 494; Alexandresco, XI, 

rescription, 

p. 115). - 
„3. Prezumpţiunea de neprecaritate sta- bilită de lege în profitul posesorului poate > fi combătută prin dovada contrară. (Lau- rent, XXXII, No. 541; Baudry et Tissier, Prescription, N 

scription, I, N 
4. Dovada 

existenţa unui 

Art. 1855. — Când 
se presupune că a 
contrarie. (Civ. 1169 
SE Tezt. fr. Art. 2931, —Q 

0. 

0. 270, 271; Guillouard, Pre- 
484). 

contrară poate rezulta din t iilu din care să se constate 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

presupus că posedă pentru sine, ar, dacă nu este probat că a început a (Civ. 1169, 1200, 1202, 1263 urm, 1847, 

Oujours prsum6 poss6der pour soi, et â won a commence ă poss6der pour un autre. 

caracterul precarităţii posesiunii, (Baudry ei Tissier, Prescription, No. 271). 
. La caz de îndoială legea presupune că posesorul posedă pentru sine cu titlu de proprietar, afară de cazul când s'ar stabili contrariul. (Alexandresco, XI, p. 115). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

_ 1. Când cineva posedă un imobil, fie în baza unei hotărîri judecătoreşti, fie a unor acie autentice, este presupus ca proprietar al lui şi ca atare garantat în liniştita posesiune; de aceea oricine ar pre- tinde vreun drept asupra acelui imobil, trebue să-şi valorifice pretenţiile sale pe calea principală a unei acţiuni în reven- dicare, neputând pe căi lăturalnice, cum ar fi aceea a punerii în posesie pentru executarea unui act de transacţie, la care posesorul nu a luat parte, să scoată din folosinţa bunului pe acela care-l stăpâ- neşte. (Trib. Dolj, s. I, 818 din 93 Decem- vrie 1924, Curier Jud. 40/1926). 

posesorul a început a poseda pentru altul, conservat aceeaș calitate, dacă nu este probă » 1200, 1202, 1847; Civ. Fr. 2231). 
uand on a commenes ş, posseder pour autrui, on est toujours pr&sumâ posseder au mâme titre, sil n'y a preuve du contraire. 

Doctrină. 

1. Potrivit dispoziţiunilor art, 22531 ce. civ. fr. (1855 e Clv. rom.), când posesorul a început a poseda pentru altul, se pre- supune că a conservat aceeaşi calitate, posedând cu acelaşi titlu, (Dalloz, R&p., Prescription. civile, No. 354; Suppl., Pre 
rescription, 

No. 289; Baudry et Tissier, No. 27; Guillouard, Pre. î;zptiou, I, No. 484; Alexandresco, XI, p. 

Art. 1856 

cetează în vre 
a 

1) Din eroare cuvântul „de“ lipseşte în textul ofi 

2. Această prezumpţiune poate fi înlă- turată priu dovada contrară, (Dalloz, R&p., Suppl., Prescription civile, No. 282; Bau- dry et 'Lissier, Prescription, No. 273; Gu- illouard, Prescription, I, No. 484; Alexan- dresco, XI, p. 115). 
, 3. Dovada contrară va rezulta din in- tervertirea titlului. (Dalloz, Rep. Suppl., Prescription civile, No. 282; Baudry et Tissier, Prescription, No. 275). 

4 -- — Posesiunea vițiată prin vreuna din cauzele ară- tate în art. 1847, devine posesiune utilă, îndată ce acel vițiu în- un mod oarecare. (Civ. 1848 urm.; Civ. Fr. 2233), 
cial. In textul francez el există, 
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Codul civil 

Tezi. fr. Art. 2233. — Les actes de violenee ne 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1857—1858 

peuvent fonder non plus 
une possession capable d'operer la preseription. 

La, possession utile ne commence que lorsque la, violenee a cesse. 

Doctrină, 

]. Art. 1856 c. civ. rom. spre deosebire 
de art. 2253 ce. civ. fr. corespunzător care: 
nu se ocupă decât de violenţă, prevede 
orice viciu al posesiunii şi dispune că po- 
sesiunea viciată prin vreuna din cauzele 
arătate de lege, devine posesiune utilă 
pentru uzucapiune, de îndată ce acel viciu 
a încetat întrun mod oatecare. (Alexan- 
dresco, XI, p. 110). 

pe acte de violenţă, viciul ei originar dis- 
pare îndată ce violenţa a încetat, (Alexan- 
dresco, XI, p. 110). , 
- 3. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran dacă violența a încetat. (Alexan- 
dresco, XI, p. 110). | 

4. Posesiunea care era clandestină: la 
început, devine utilă pentru uzucapiune, 
de îndată ce ea se manifestă prin acte ex- 
terne şi publice, căci dispare viciul clan- 
destinităţii. (Alexandresco, XI, p. 111). 

  

2. Astfel, dacă posesiunea se întemeiază 

Art. 1857, — Posesorul care posedă nu sub nume de pro- 
prietar, nu poate să schimbe el însuș, fie prin sine singur, fie 
prin alte persoane interpuse, calitatea unei asemenea posesiuni. 
(Civ. 1853, 1856,:1858; Civ. Fr. 2240). 

Tezt. fr. Art. 2240. — On ne peut pas preserire contre son titre, en ce 
sens que l'on ne peut point se changer ă soi-mâme la cause et le principe de sa 
possession. 

ca cineva să prescrie contra titlului său, 
deoarece Marcade, (Prescription, Ari. 2240, 
No. 136) critică această formulă, găsind-o 
prea absolută. (Alexandresco, XI, p. 116, 
nota 2). 

Doctrină. 

l, Textul art. 1857 e. civ. rom, nu a 
mai reprodus partea întâi a textului art. 
2240 e, civ. îr., care prevede că nu se poate 

Art. 1858. — Posesiunea care se exercitează nu sub nume 
de proprietar, nu se poate schimba în posesiune utilă, decât prin 
vreunul din următoarele patru moduri: 

1. Când deţinătorul lucrului primeşte cu bună credinţă dela o 
a treia persoană, alta decât adevăratul proprietar, un titlu trans- 
lativ de proprietate în privinţa lucrului ce deţine; | 

2. Când deţinătorul lucrului neagă dreptul celui dela care ţine 
posesiunea, prin acte de rezistență la exerciţiul dreptului său; 

3. Când deţinătorul strămută posesiunea lucrului printr'un 
act cu titlu particular translativ de proprietate, la altul care este 
de bună credință; 

4. Când transmisiunea posesiunii din partea deţinătorului 'la 
altul se face printr'un act cu titlu universal, dacă acest succesor 
universal este de bună credință!). (Civ. 1855, 1857, 1859, 1861; 
Civ. Fr. 2238, 2239). 

Teat. fr. Art. 2238. — Neanmoins les personnes, 6nonetes dans les articles 
2236 et 2237 peuvent preserire, si le titre de leur pessession se trouve interverti, 
soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction qu'elles ont opposte 
au droit du proprictaire, , , N 

Text. fr. Art. 2239, — Ceux ă qui les fermiers, dâpositaires et. autres 
dătenteurs prâeaires ont transmis la chose par un titre translatif de propriâte, 
peuvent la preserire. 

  

1) Alineatul al 4-lea din textul art. 1858, nu există în Codul civil francez, 
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Art. 1859 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Moştenitori 12, 
Notificare 4. 
Oficiu 10. 
Partaj 3. 
Plata chiriei 7. 
Posesiune 1 urm. 
Posesiune precară 1 urm. 

Acte juridice 8, | 
Bună credinţă 1, 5, 6,11, 

12 
Cod civil francez 11, 12, 
Contradicţie 7, 8. 
Detenţiune 1; 
Donaţiune 2, 11, 

  

Dovadă 5, 8. Prescnipţie 1 urm. Efecte 9, Prezumpțiune 5. Fapte materiale 8. Probă 5, 3. Instrăinare 1, 2, 4—6, 1, Rea credinţă 5, 6. Intervertirea posesiunii 1, Refuz 7. 

  

Succesiune 12, 
Terţ 1, 2,6, 11. 
Titlu universal 12, 

Invocare 5, 10. 
urm, 

Izgonirea cu forţa 8, 

| 

Legat 2, 11. Vindere cumpărare 1, 2, Locaţiune 6—8. 4—6, 1, Marturi 8, 

Doctrină. 
1, Art. 1858 e. civ. rom., prevede mo- urile prin care posesiunea care se exer- cită nu sub numele de proprietar se poate schimba în posesiune utilă. Prima împre- jurare este prin faptul unui terț, cum ar fi de exemplu, când posesorul precar cum- pără lucrul pe care îl deţine dela un terț pe care îl crede proprietar. In cazul când ace] terţ nu este proprietar, pose- sorul va putea prescrie lucrul, dacă este de bună credință şi dacă îl posedă în condiţiunile prevăzute de lege, (Alexan- dresco, XI, p.. 117, 118). 

2. Faptul terțului consistă în orice act translativ de proprietate, cum sunt: vân- zarea, donaţiunea, legatul, etc. (Alexan- dresco, XI, p. 118, 119), 
„3. Împărțeala nu conferă copărtașului în lotul căruia a căzut bunul, un titlu nou care să facă să dispară precaritatea titlului vechiu, deoarece ea esie declarativă iar nu iranslativă de drepturi. (Troplong, Pre- scription, ÎI, No. 516; Guillouard, Pre- ser ption, I, No. 179; Alexandresco, XI, p. , | „4. Cumpărătorul nu trebueşte să noti- fice actul său de cumpărare vechiului pro- prietar, fiind de ajuns dacă acesta a putut cunoaşte intervertirea titlului po- sesorului precar, (Mass€ et Verg€ sur Za. 

rent, XXXII, 
“scription, I, No. 
119). 

5, Acel care invoacă reaua. credință a posesorului, va trebui s'o dovedească, de. oarece buna credinţă este presupusă, (A- lexandreco, XI, p. 119). : „ Cu toate acestea, când arendaşul cumpără lucrul dela altul decât acel dela care | in arendă, reaua sa credință 

o. 316; Guillouard! Pre- 476; Alexandresco, XI, p. 

şi de bună credință trebuia să întrebe pe arendator dacă a fi proprietar, făcându-i cunoscut propunerea terţului de vânzare. (Alexandresco, XI, p. 119), 

Art. 1859, — 
trece pe rând în 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

In toate cazurile când 
mai multe mâni, 

Codul civil 

7. Un al doilea mod de intervertire a titlului posesorului precar este contradic- ţia făcută de el dreptului proprietarului dela care deţine lucrul. Astfel, ar fi de exemplu, când arendaşul urmărit pentru plata arendei, refuză a o plăti, pretinzând că este proprietar şi adevăratul pro rietar tace timp de treizeci ani, uzucapând astfe] "fondul. (Troplong, Prescriptioa, II, No, 515; Guillouard, Prescription, I, No. 480: A. lexandresco, XI, p. 119, 120). 
8. Numai ' faptele materiale din care rezultă contradicția, cum ar fi de exemplu isgonirea cu forţa a proprietarului de pe locul arendat, poi fi dovedite cu rnartori, însă actele juridice din care rezultă con- tradicţia nu pot fi dovedite decât potrivit dreptului comun. (Troplong, Prescription, II. No. 514; Laurent, XXXII, No. 526; Bau- dry et Tissier, Prescription, No. 537; Gu- illouard, Prescription, I, No. 481; Alexan- dresco, XI, p. 120). 

9, Intervertirea titlului posesorului o- dată stabilită are efect față de toată lu- mea, aşa încât dacă adevăratul proprietar este un altul decât acela dela care emană titlul precar, interverlirea posesiunii va face să curgă prescripţia şi în contra lui. (Demante et Colmet de Santerre, VIII. No. 344 bis. IV; Laurent, XXXII,. No. 3%: Baudry et Tissier, Prescription, No. 327; Guillouard, Prescription, Î, No. 48; A. lexandresco, XI, p. 120, 121). 
10. Tribunalele nu pot invoca din oficiu mijlocul tras din. intervertirea titlului po- sesorului. (Baudry et Tissier, Prescription. 0. 337; Contra: Guillouard, Prescription, 

IL, No. 485; Comp.: Alexandresco, XI, p. 
121). 

11. Un al treilea mod de intervertire a titlului posesorului precar, care nu există în dreptul francez, ci este adăugat de legiuitorul român este când posesorul pre- car strămută proprietatea lucrului pose- 
dat, printr'un act cu titlu particular, unui tert care este de bună credință, Cum ar 
fi de exemplu, prin vânzare, donaţiune, le- 
gat, etc. In acest caz terţul dobânditor va 
putea prescrie lucrul prin trecere de 10 
sau 20 ani dacă este de bună credinţă. (A- lexandresco, XI, p. 121, 122). | 12. Un al patrulea mod de intervertire 
a titlului posesorului, care de asemenea. 
nu există în dreptul francez, este când transmiterea posesiunii se face posesorul 
precar, printr'un act cu titlu universal ŞI 
moştenitorul este de bună credință. (A- lexandresco, XI, p. 122, 125). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

l. A se vedea: art. 1890, nota 1. 

posesiunea aceluiaș lucru 
fiecare posesor începe în per- 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1860 

soana sa o nouă posesiune, fără a distinge dacă strămutarea po- 
sesiunii s'a făcut în mod singular sau universal, lucrativ sau o- 
neros. (Civ. 1858, 4%, 1860, 1861). 

Doctrină. 

1, Orice moştenitor, universal, cu titlu 
universal sau particular, cum e cumpără- 
torul, donatarul sau legatarul, nu continuă 
posesiunea autorului, ci începe în persoana 
sa O posesiune nouă, putând însă dacă vo- 
jeşie să unească posesiunea sa cu posesiunea 
autorului său, (Alexandresco, XI, p. 132). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

], Art. 515 din codul civil, dispune că 
adoptatul nu va dobândi niciun drept de 
moştenire asupra bunurilor rudelor adopta- 
torului, dar va avea asupra moștenirii a- 
doptatorului aceleaşi drepturi ca şi copiii 
născuți din căsătorie, chiar dacă în urma 
căsătoriei s'ar naşte asemenea copii din 
căsătorie. Din acest text de lege rezultă 
că legiuitorul a voit să acorde adopiaiu- 
lui aceleaşi drepturi asupra succesiunii a- 
doptatorului, ca şi ale unui copil născut 
din căsătorie. 

cința exprimată de legiuitor în mod 
formal prin art. 315 codul civil, ar rămâne 
fără efect, dacă predecedând adopiatul nu 
ar putea transmite descendenților săi drepi- 
furile lui de moştenitor prezumtiv. Deci din 
interpretarea rațională și logică a art. 315 
rezultă că descendenţii adoptatului au drep- 
tul să moștenească pe adoptator. , 
Această soluţiune rezultă şi din intenţiu- 

nea părţilor şi din însuşi spiritul şi scopul 
adopțiunii. In adevăr, intenţiunea comună 
a părților şi scopul contractului de adop- 
jiune fiind ca adopiatul să-şi creeze o fa- 

milie, iar adoptatorul să devie civilmente 
fiul adoptaiorului, nu se poate tăgădui că 
copiii adoptatului devin și dânşii, din pune- 
iul de vedere al dreptului civil, nepoți de 
fiu ai adoptatorului, fără a se nesocoti acea 
dorinţă şi acel scop esenţial care prezidează 
la facerea oricărei adopţiuni. 

Legătura creată prin adopţiune între a- 
doptator şi copiii adoptatului rezultă şi din 
dispoziţiunile art. 512—317 codul civil. 

In fine, în legislaţiile cari au precedat co- 
dului civil, copiii adoptatului intrau în fa- 
milia adoptatorului şi, în special, în codul 
Calimach, art. 257 dispune că „între întii- 
tori şi înfiiţi, cum şi între urmaşii acesto- 
ra, se păzesc drepturile întocmai ca între 
cei din naştere legiuiţi părinţi şi fii“. 

Legiuitorul codului civil nu a abrogat 
prin art. 1912 codul Calimach decât în 
părțile în cari el nu este conform regule- 
lor prescrise în noul cod, ori nimic nu do- 
vedeşte că această tradiţiune, în materie de 
adopţiune, atât de conformă cu obiceiul ţă- 
rii ar fi întru câtva contrară dispoziţiunilor 
codului civil. Dimpotrivă această soluţiune 
este în armonie cu spiritul care a călăuzit 
pe legiuitorul din 1864 în materie de adop- 
țiune, când a interzis prin art. 146 şi 147 
căsătoria între adoptat, adoptatori şi ru- 
dele lor. 

Aşa fiind şi întru cât, în speță, Curtea de 
apel a hotărît că copilul adoptatului n'are 
drept la succesiunea adoptatorului său și 
că, deci, nu a putut continua preseripţia 
achizitivă începută de tatăl său adoptiv, el 
a nesocotit dispoziţiunile art. 512-317 şi 
559 şi urm., şi 1859 şi urm. codul civil. 
(Cas. II, dec. civilă No. 559 din 25 Iunie 
1925, Jur. Rom. 16 din 1925), 

Art. 1860. — Verice posesor posterior are facultatea, spre a 
putea opune prescripțiunea, să unească posesiunea sa cu pose- 
siunea autorului său. (Civ. 653, 1858, 1859, 1861; Civ. Fr. 2235). 

Text. fn. Art. 2285. — Pour complâter la prescription, on peut joindre ă 
sa possession celle de son auteur, de quelque manitre qu'on lui ait suectd€, soit a 
titre universel ou particulier, soit ă titre lucratif on on&reux. 

Doctrină, 

1, Nu este necesar ca aceeaşi persoană 
să fi posedat imobilul în tot timpul nece- 
Sar pentru a prescrie, deoarece posesorul 
actual poate uni posesiunea sa cu aceea a 
autorului său, indiferent de modul cum i-a 
succedat, cu tiilu oneros sau cu titlu gra- 
tuit. (Alexandresco, XI, p. 128). A 

2, Acest beneficiu este foarte util căci 
ar fi fost foarte greu ca o persoană să fi 
posedat ea însăşi, tot timpul cerut pentru 

a prescrie. (Planiol, 1, No. 2675; Alexan- 
dresco. XI, p. 128). , 

3, Dispoziţiunile art. 1860 din cod. civil 
care arată că orice posesor posterior are 
facultaiea, spre a putea opune prescripția, 
să unească posesiunea sa cu posesiunea au- 
torului său, îşi găsesc aplicaţiunea şi în 
acţiunile posesorii peniru a se putea com- 
pleta termenul de un an de posesiune ce- 
rut de art. 51 din legea judecătoriilor de 
ocoale, pentru a se putea intenta o acţiune 
posesorie când turburarea s'a făcut fără 
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Art. 1861—1862 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

violență sau forță; deoarece acţiunea po- lin et Capitant, ed. 4-a, |, p. 891, 892; A. sesorie are de scop conservarea posesiunii lexandresco, XI, p. 128 urm.; N. Georgean, pentru a putea duce la prescripțiunea imo- Studii Juridice, ÎI, p. 136), , bilului posedat. (Dalloz, Rep., Actions pos- 5. Pentru a se putea uni posesiunea po- sessoires, No. 248; Laurent, XXXII, No. sesorului cu aceea a autorului său, trebu- 364; Baudry et Tissier, ed. 3-a, Prescription, eşte ca ambele posesiuni să fie una conti- No. 3556; D. Alexandresco, XI, p. 101, 102,  nuarea celeilalte, fără întrerupere civilă nota 3, în fine; N. Georgean, Studii Ju- sau naturală. (Dalloz, Rep., Prescription ridice, ÎI, p. 135). civile, No. 386; Aubry et Rau, ed. 5-a, II, 4. Prin autorui posesorului se înţelege par. 181, text şi nota 10, p. 137; Guillouard, numai acel care a transmis cu titlu uni- Prescripiion, ], No. 516: N. Georgean, Stu- versal sau cu titlu particular, cu tiilu one- dii Juridice, II, p. 156). ros sau cu titlu gratuit, un drept asupra 6, Pentru ca un posesor să aibă dreptul imobilului, celui care a obţinut dreptul de- să unească posesiunea sa cu aceea a auto- la el şi care posedă imobilul; nu se. poate rului său şi asfel să poată ajuuge la pres- înțelege un posesor anterior de la care  cripția achizitivă, nu este de ajuns ea po- posesorul actual a uzurpat imobilul, nici sesiunea sa şi a autorului său să fie de cel care a pierdut posesiunea imobilului în pună credinţă, ci mai este necesar ca a- urma unei hotăriri prin care s'a admis ac- ceastă posesiune să fie exercitţată în baza | țiunea de revendicare a posesorului actual. unui just titlu; prin urmare. când autorul (Merlin, Repertoire, Prescription, secțion 1, posesorului, care invoacă prescripția, nu a par. 55, art. 3; Troplong, Prescription, [, posedat în baza unui just titlu sau a pose- No. 448; Marcads, Axt, 2235, No. 5; Dalloz, da pe baza unui titlu care a fost anulat Rep., Actions possessoires, No, 246; Pre- de justiţie, posesorul actual nu are dreptul scription civile, No. 382 urm..; Aubry et să unească posesiunea sa cu aceea a auto- Rau, ed. 5-a, II, par. 181, p. 154 urm.; Lau-  vului său. (Planiol, [, No. 2675; Alexan- rent, XXXII, No. 364 urm.; Baudry et Tis- dresco, XI, p. 152 urm), sier, Prescription, No. 54 urm.; Co- . 

Art. 1861. — Dispoziţiunile celor două articole precedente nu deroagă la cele prescrise prin articolul 1858, în ultimul său ali- neat!). (Civ. 1858, 1859, 1860). 

Doctrină, | era posesor precar, cumpărătorul nu va putea adăuga la posesiunea sa, posesiunea 1. Pentru ca posesorul actual să poată  vânzătorului. Din această cauză art. 181 uni posesiunea sa actuală cu aceea a auto. c. civ.- rom. prevede că dispoziţiile art. rului său, trebueşte ca acesta din urmă să 1859 şi 1800 nu derogă dela cele prescrise fi exercitat o posesiune utilă care să con. de ari. 1858. (Alexandresco, XI, p. 152). ducă la uzucapiune, căci dacă vânzătorui 

Art. 1862. — Dacă _viţiul posesiunii conzistă în discontinui- tatea, în interupțiunea sau în precaritatea sa, vericine are interes ca să nu fie prescripţiunea împlinită, îl poate opune. | Dară clandestinitatea şi turburarea posesiunii sunt viții numai relative, şi nu. pot îi, prin urmare, opuse decât numai de cei în privința căror posesiunea a avut. asemenea caracter?). (Civ. 1847 urm., 1853 urm.). 

Doctrină, întreruperii posesiunii sunt vicii reale şi perpetui, care există față de ori cine și 1. Textul art. 1862 c. civ. rom. nu există deci împiedecă pe posesor a și opune pose- în codul francez, ci este adăugat de legiu-  siunea sa nu numai aceluia pentru care el itorul român după observaţiile lui Mar. posedă, ci oricărei alte persoane: de aceea cade (Prescription, Art, 2234, No. 101). (A. oricine are interes ca prescripția să nu lexandresco, XI, p. 105, nota 1, 114 „ nota fie îndeplinită poate opune aceste vicii. 5). 
(Guiilouard, Prescripiion, 1. No. 470; A- 2. Viciile precarităţii, discontinuități; şi  lexandresco, XI, p. 114, 115). DI 

1) Art. 1861 nu are echivalentul său în Codul civil francez. 2) Art. 1862 nu are echivalentul său în Codul civil francez. 
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Codul civil 

3, Clandestinitatea şi turburarea posesi- 
unii sunt vicii pur relative şi nu pot deci 
fi opuse decât numai de acei în privinţa 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1863 

cărora posesiunea a avut asemenea carac- 
tere, (Alexandresco, XI, p. 110, 112, 114, 
115). : 

CAPITOLUL Il, 
Despre cauzele cari întrerup sau cari suspend cursul prescripţiunii. 

Secţiunea 1. — Despre cauzele cari întrerup prescripțiunea. 

Art. 1863. — Prescripţiunea 
natural sau în mod civil. (Civ. 

Text. Jr. Ari. 2242. — La 
rellement ou civilement. 

Doctrină, 

]. Intre întreruperea prescripţiei şi sus- 
pendarea prescripției există deosebiri. de- 
oarece întreruperea şterge cu totul trecutul 
și face să se piardă beneficiul timpului 
trecut înainte de actul întrerupător iar 
prescripția achizitivă sau liberatorie, ce 
va putea să se îndeplinească pe urmă. va 
îi o prescripţie nouă, începând dela actul 

e întrerupere, pe când suspendarea nu 
face decât să oprească cursul prescripţiei 
până la încetarea cauzei de suspendare iar 
după trecerea ei, va reîncepe să curgă ve- 
chea preşcripţie. (Dalloz, Rep., Prescription 
civile, No. 465, 684; Laurent, XXXII, No. 
77: Baudry et Tissier, Prescription, No. 
35; Guillouard, Prescription, Î, No. 8, 
178; Planiol, 1, No. 2697, 2698; Alexan- 
dresco. XI, p. 142). 

2, O altă diferenţă este că întreruperea 
are câteodată de efect să schimbe condi- 
iunile şi termenele prescripţiei, pe când 
suspendarea nu schimbă nici condiţiile nici 
termenele, ci după încetarea cauzei de sus- 
pendare, reîncepe a curge vechea prescrip- 

» te. (Gaillouard, Prescription, IL, No. 89, 178). 
3. Interuperea naturală este aceea care 

rezultă din pierderea posesiunii de către 
etentor care era în curs de a prescrie. 

(Baudry et Tissier, Prescription, No. 465; 
Guillouard, Prescription, I, No. 185; A- 
lexandresco, XI, p. 145). 

4. Întreruperea civilă este acea care re- 
zultă dintrun fapt juridic care constă, fie 
din o înterpelare adresată de către creditor 
sau proprietar, în formele prevăzute de 
lege, fie din recunoaşterea din partea debi- 
torului sau posesorului, a drepturilor celui 
în contra căruia începuse a curge preserip- 
ţia. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 
465: Alexandresco, XI, p. 143). , 

5. Intre aceste două feluri de întreruperi 
există deosebiri, deoarece întreruperea na- 
turală a prescripției profită tuturor celor 
interesaţi, pe când întreruperea civilă nu 
profită, în general, decât acelui care a fă- 
cuit-o, după cum nici nu păgubeşte decât 
pe acel în contra căruia este făcută. (De- 
mante et Colmet de Santerre, VIII, No. 

poate fi întreruptă sau în mod 
1847, 1849, 1864 urm,; C. com. 946; 

L. propr. liter. (Mon. Of. 68/923) art. 45; Civ. Fr. 2242). 
prescription peut &tre interrompue ou natu- 

549 bis: Huc, XIV, No. 38; Guillouard, 
Prescription, 1, No. 180; Planiol, 1, No, 2682 ; 
Alexandresco, XI, p. 14, 145). ” 

6. O altă deosebire este că întreruperea 
naturală nu se aplică decâi la prescripţia 
achizitivă, pe când întreruperea civilă se 
aplică atât prescripției achizitive cât şi 
prescripției liberatoare sau extinctive. (Dal. 
loz, Re€p., Suppl.. Prescription civile, No. 
310; Baudry ei Tissier, Prescription, No. 
468; Guillouard, Prescription, Î, No. 181; 
Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 
349 bis; Laurent, XXXII, No. 78, 84; A- 
lexandresco, XI, p. 144). 

7. Cu toate acestea în materie de servi- 
tuţi personale sau reale, prescripţia libera- 
torie care rezultă din neuz poate fi între- 
ruptă prin faptul material al exerciţiului - 
acestor servituţi. (Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 468, 475; Guillouard, Pres- 
cription, I, No. 181; Alexandresco, XI, p. 
144, nota 3, 145). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) , 

1. In fapt: La acţiunea în revendicare in- 
tentată de intimat în calitate de cumpără- 
tor al unui imobil dela Primăria Constanţa, 
recurentul a spus că, dânsul stăpânind acel 
imobil încă de pe vremea turcilor, preserip- 
ţia extinctivă, începută de atunci, dar care 
nu s'a îndeplinit până la data când Dobro- 
gea veche a trecut la ţara românească, ar 
fi continuat şi sub imperiul dominaţiunii 
române și s'ar fi îndeplinit în acest timp, 
Respingere. , 

In drept: Potrivit art, 1 legea din 1882 
pentru regularea proprietăţii imobiliare în 
Dobrogea, dela data promulgării acestei 
legi, proprietatea de orice natură din acea 
parte a ţării se dobândeşte, conservă, tran- 
smite şi pierde conform legilor din ţara ro- 
mânească, pu 

Din aceste dispoziţiuni, rezultă că dela 
arătaia dată preseripția extinctivă ce s'ar 
fi început conira comunii sub stăpânirea 
turcă, pe lângă că a fost întreruptă, nu mai 
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Art. 1864 

putea avea niciun efect pentru viitor şi 
recurentul şi autorul său nu putea dobândi 
prin prescripţie bunul în discuţiune decât 
începând o nouă posesiune în condiţiunile 
cerute de condica civilă pentru a putea duce 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

la dobândirea proprietăţii lui, ceea ce con- stată instanța de fond că nu a putut avea loc din cauza precarităţii posesiunii auto- 
rului, recurentului. (Cas. I, dee. 2842 din 51 Mai 1926, Jurispr. Gen. 1926, No. 1534). 

Art. 1864. — Este întrerupere naturală: 
1. Când posesorul este 

un an, de folosinţa lucrului, 
de către o a treia persoană; 

2. Când lucrul este declarat neprescriptibil transformări legale a naturei sau destinaţiunii 
Civ. Fr. 2243). 

Text. fr. Art. 2243, — 11 y 
est priv6, pendant plus d'un an, de 
propriâtaire, soit mâme par un tiers, 

Doctrină, 

1, Este întrerupere naturală a prescrip- ției când posesorul este şi rămâne lipsit în curs mai mult de un an de detențiunea iu- crului, fie de către vechiul proprietar, fie de un terţ care nu are niciun drept. (Dal- loz, Râp.. Prescription civile, No. 466; Bau- dry et 'Tissier, Prescription, No. 469; Gu- illouard, Prescription; |, No. 185; Planiol, I, No. 2680; Alexandreseco, XI, p. 145). 2, Deposedarea în curs de un an aduce întreruperea, naturală a posesiei, indiferent dacă ea s'a făcut cu ştința sau tără ştiinţa posesorului. (Baudry et Tissier, Preserip- tion, No. 471 bis; Guillouard, Prescription, I, No. 189), 
3. Pentru ca să existe întreruperea na- turală a prescripției, trebueşte ca posesorul să fie lipsit în mod absolut de tot lucrul, ea neputând rezulta din simple întreprin- deri asupra acestui lucru. (Baudry et Tis- sier, Prescription, No. 471). 
4. Intreruperea naturală nu poate avea loc dacă posesorul este împiedecat chiar mai mult de un an să se folosească de lucru, printr'un caz de forță majoră, cum ar fi de exemplu o inundație. (Demante et Colmet de Saniterre, VIII, No. 350 bis, VI; Laurent, XXXII, No, 83: Baudry et Tis. sier, Prescripition, No. 427; Guillouard. Pre scripliona, I, No. 190; Alexandresco, XI, p. 146; Contra: Dalloz, Rep. Prescription ci- vile, No. 471), 

5. Simpla încetare voluntară a folosin- ței detentorului, nu constitue o întrerupere naturală a prescripției, ci are de rezultat numai să facă posesiunea discontinuă şi deci viciată pentru prescripţie. (Demante et Colmet de Sanierre, VIII. No. 550 bis; IV; Laurent, XXXII, No. 79; Dalloz. Rep., Pre- scription civile, No, 469, 473: Suppl., Pre- scription civile, No. 508; Baudry et Tissier, Prescription, No, 471; Guillouard, Preserip- tion, Î, No. 184, 186; Comp.: Alexandresco, 
XI, p. 145, 146), 

și rămâne lipsit, în curs mai mult de 
sau de către vechiul proprietar, sau 

în urmarea unei 
sale. (Civ. 1863; 

a interruption naturelle, lorsque le possesseur 
la jouissance de la, chose, soit par lancien 

6. Când posesorul abdică în mod volun- tar posesiunea sa, după o părere dominantă există întrerupere naturală, devarece po- sesiunea nu poate să existe când lipseşte animus domini. (Dalloz, Rep, Prescription civile, No. 466; Suppl., Prescription civile, No. 508; Baudry et issier, Prescription, No. 473; Guillouard, Prescription, 1, No. 185; Planiol, 1, No. 2680; 2681; Alexan- dresco, XI, p. 146, nota 1; Contra: Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 350; bis, III, V; Laurent, XXXII, No. 80; Huc, XIV, No. 584). 
7. Pentru ca să existe întrerupere natu- rală a prescripțiunei, trebueşte ca posesorul să fie lipsit de posesiune cel puţin un an îndeplinit. (Dalloz, Rep., Prescription ci- vile, No. 467; Guillouard, Prescription, |, No. 188). 

8. Prescripţiunea este întreruptă şi chiar pierdută printr'un eveniment de forţă ma- joră, atunci când acest eveniment face să intre lucrul în domeniul public şi să de- vie neprescriptibil. (Troplong, Prescription, II, No. 551; Guillouara, Prescription, Î, No. 190; Alexandresco, XI, p. 147). , 9. Intreruperea naturală a unei servituţi are loc atunci când proprietarul servituţii. în curs de a prescrie, face acte din care rezultă că el exercită această servilute, (Dalloz, Rep., Prescription civile. No. 466). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1, Prin turburare de posesie, care să poată întrerupe prescripția achizitivă, tre- bue înţeles o turburare şi violență de aşa natură, încât să constițue o evidentă con- tesiare a însăşi legitimităţii  posesiunii. (Cas, 1. 4525 din 4 Decemvrie 1925, Pand. Săpt. 21 din 1926, Pand. Rom, 196, III, 130). 
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Faliment 42, 24. 

Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art, 1865 

Art. 1865. — Intreruperea civilă se operă: 
1. Printr'o cerere făcută în judecată, fie introductivă de . in- 

stanță, sau numai incidentă într'o instanță deja începută; 
2. Printr'un act începător de executare, precum sechestrul 

(saisie), sau cererea "execuţiunii unui titlu, cărui legea recunoaște 
puterea executorie; 

3. Prin recunoașterea de către debitor sau posesor a drep- 
tului celui în contra cărui prescrie. (Civ. 1189 urm., 1204 urm., 
1863, 1867, 1905; Civ. Fr. 2244, 2248). 

Tezi. fr. Art. 2244. — Une citation en justice, un commandement ou une 
saisie, signifies ă celui qu'on veut empecher de preserire, forment Linterruption 
civile, 

„ Tezt. fr. Art. 2248. — La prescription est interrompue par la reconnais- 
sance que le debiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il 
preserivait. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acceplare 29, Garanţie 3. 
Act de administraţie 30. Intervenţie 9, 13, 
Act de conservare 7. Intrerupererea prescripției 
Act sub semnătură privată 1 urm. 

, Inventar 28, 
Act unilateral 29. Invocare 23, 
Acţiune 9, Notificare 8. 
Amanet 26. Ofertă reală 27. 
Anchetă în futurum 11. Partaj 13. 
'Capacitate 30, Peceţi 7. 

etere reconvenţională 9. | Petiţie 10. 
Cesiune 8, Plată 25, 26. 
hemare în garanţie 9. Poprire 15. 

Comandament 16. 
omercială materie 2, 
omunicare 1, 14. 

Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie achizitivă 3, 30. 
Prescripţie liberatorie 3, 

ală cestă 31. 17, 30, 
eclaraţie 28. Prescripţie scurtă 4, 

Definiţie Î. Probă 22, 23. 
Dobânzi 25, Recunoaştere 18—31. 
Dovadă 22, 23, 
Drepturi personale 30. 
repturi reale 30, Somaţie judiciară 6. 

Enumerare limitativă 5—8. | Succesiune 7. 
10, 41, Teri 31. 

Executare silită 14—47. Urmărire silită 14—17. 
Verificare de creanţe 12, 24 

Scrisoare 2|, 
Sechestru 14. 

  Fidejusiune 26. 

Doctrină, 

1. Intreruperea civilă este aceea care 
rezultă. din acte speciale comunicate ace- 
ini, care prescrie. (Alexandresco, XI, p. 
149). 

2. Intreruperea civilă se aplică nu nu- 
mai prescripției în materie civilă ci şi 
celei în materie, comercială. (Alexandresco, 
XI, p. 149). 

3. Intreruperea civilă se aplică atât pre- 
scripției achizitive cât şi prescripţiei libe- 
ratorii. (Alexandresco, XI, p. 149). 

4. Intreruperea civilă se aplică şi pre- 
scripțiilor scurte de şase luni şi de 
un an, intervertindu-le şi  înlocuindu- 
le prin  preseripția de  ireizeci ani. 
(Mourlon, III, No. 1972; Laurent, XXXII, 
No. 551; Huc, XIV, No. 4%; Aubry, et 
Rau, VIII, $ 774, p. 446; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 755; Guilfouard, Pre- 

scription, II, No. 768; Planiol, Il. No. 65; 
Alexandresco, XI, p. 149, 308, 309). 

5. Cazurile când prescripţia poate fi 
întreruptă sunt arătate de lege în mod 
limitativ. (Alexandresco, XI, p. 149). 

6. Asfel, nu constituesc acte întrerupă- 
toare de prescripţiune, somațţiile judiciare 
făcute prin portărei. (Alexandresco, XI, 
p. 149). 

7. De asemenea, nici îndeplinirea unor 
măsuri pur conservatorii cum ar fi de 
exemplu, o cerere de punere a peceţilor. 
(Huc, XIV, No. 5385; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 477 urm.; Alexandresco, 
XI, p. 149). 

8. De asemenea, nici notificarea ce- 
siunii unei creanţe făcute debitorului de 
către cesionarul ei. (Laurent, XXXII, No. 
111; Huc. Cession, II, No. 575; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 480; Guillouarăd, 
Prescription, Î, No. 207; Alexandresco, XI, 
p. 150). 

9. Intreruperea civilă se îndeplinește, 
în primul rând, prin o acţiune introduciivă 
de insiaţă, fie principală, fie incidentală 
într'o instanță începută, cum ar fi o ce- 
rere reconvenţională, o cerere de inter- 
venție sau o cerere de chemare în: ju- 
decată, care sunt adevărate cereri în ju- 
decată. (Alexandresco, XI, p. 150, 151), 

10. O simplă petiție, prin care nu se 
formulează nicio pretenţie şi care nu cu- 
prinde decât. o simplă declaraţie nu poate 
întrerupe prescripţia, deoarece nu consti- 
tue o cerere în judecată nici principală, 
nici incidentă. (Alexandresco, XI, p. 151). 

11. De asemenea, o cerere de anchetă 
in futurum nu întrerupere prescripția de- 
oarece nu are caracter contencios. (Alexan- 
dresco, XI, p. 152). . 

12. Intrerupe precripţia o cerere de de- 
clarare în stare de faliment și chiar o ce- 
rere de a se admite o creanță la pasivul 
falimentului. (Troplong, Prescription, II, 
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Art, 1865 

No. 719; Baudry et Tissier,, Prescription, No. 487; Alexandresco, XI, p. 153), 13. De asemenea, intervenţia credito- rului la împărțeala unei succesiuni în care jipurează debitorul său. (Alexandresco, XI, p. 155). 
14. Intreruperea civilă a prescripţiei are loc în al doilea rând, potrivit arţ. 1865-20 ce. civ. rom. şi prin sechestru sau orice urmărire şi chiar prin o simplă cerere e executare a unui titlu executor, comu- picată debitorului. (Alexandresco, XI, p. 160). 
15. Poprirea, fiind un mijloc de exe. cutare, când se face în baza unui titlu executor, întrerupe presctripția. (Troplong, Prescription, II, No. 579; Laurent, XXXII, No. 115; Baudry et Tissier, Prescription, No. 520; Guillouară, Prescription, I, No. 240; Alexandresco, XI, p. 160). | . Comandamentul, fiind un început de executare, întrerupe prescripția. (A. lexandresco, XI, p. 160, 161). 

. Întreruperea prescripţiei prin acte de executare, are loc mai ales în materie e prescripţie liberatorie sau exiinctivă. (Alexandresco, XI, p. 161). 18. Intreruperea civilă 
are loc în al treilea râ 1865-50 ce. ci 

a prescripţiei 
d, potrivit art, 

p. 161, 162). 
19. Această recunoaşiere poate fi ex- presă sau tacită întru câi nu e supusă unei formalităţi speciale. (Huc, XIV, No. 4%; uillouard, Prescription, I, No. 247; Pla: » niol, II, No. 665; Alexandresco, XI, p. 162). 20. Recunoaşterea expresă nu este su. pusă unei forme speciale. (Baudry et Tis- sier, Prescription, No. 529; Alexandresco, XI, p. 162). 
21. Recunoaşterea poate rezulta din o scrisoare şi poate fi chiar verbală. (Alexan- dresco, XI, p. 162, 163). 
22. Dovada recunoaşterii se va face po- trivit dreptului comun. (Guillouard, Pre. scription, I, No, 247: Alexandresco, XI, p. 163). , 
23. Acel care invoacă recunoaşterea, adică proprietarul sau creditorul, va tre- „_bui să facă dovada ei. (Alexandresco, XI, p. 163, 166; Comp.: Baudry eţ Tissier, Pre. scripiion, No. 538), 
24. Admiterea unei creanţe la pasivul operează recunoaşterea, ca şi 

(Troplong, Prescription, II, No. lexandresco, XI, p. 163). „25. Recunoaşterea este bitorul plăteşte o parte din datorie sau proceniele fără nicio discuţiune de pro- testare, (Huc, XIV, No. 40; Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 530; Guillouard, Prescription, ÎI, No. 535; II, No. 778; A- lexandresco, XI, p. 163). 
„ De asemenea, există recunoaştere tacită când debitorul asigură plata dato- 

tacită când de- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civia 

riei sale prin darea unui amanet sau unej fidejusiuni. (Aubry et Rau, ed. 4-a, IV, $ 434, p. 714; Baudry et Tissier, Prescrip- tion, No. 530; Troplone, Prescription, ÎI, No. 618; Laurent, XXXII, No. 129; Planiol, II, No. 246; Alexandresco, XI, p. 164). 27. Oferta reală făcută de debitor, iar fără consemnarea datoriei, constitue o recunoaştere a datoriei care întrerupe prescripția. (Guillouard, Prescription, I, No. 249; Alexandresco, XI, p. 164). 28. Declaraţia unei datorii făcută de debitor într'un inventar, faţă de credilor, operează întreruperea, (Alexandesco, XI, p. 164, 165). 
29. Recunoaşterea dreptului aceluia în contra căruia se prescrie, este un act unilateral, care nu are nevoie să fie ac- ceptată de creditor, fiind suficienti dacă el nu o respinge. (Massă et Verg€ sur Za- chariae, V, $ 847, nota 20, p. 50; Laurent, XXXII, No. 126, 128; Huc, XIV, No. 491; Baudry et Tissier, Prescription, No. 528; Alexandresco, XI; p. 165). 
30. Pentru a putea face recunoaşterea, se cere ca debitorul sau posesorul să aibă capacitatea de a dispune de idreptul ce se recunoaşte. Aceasta însă numai în pri- vința prescripţiei achizitive şi a prescrip- ției liberatorii de drepturi reale, iar nu şi în privinţa prescripţiei liberatorii de drepturi personale pentru care poate face 0 recunoaştere valabilă oricine are admi- nistraţia bunurilor sale şi oricine are ad- ministraţia bunurilor altuia. (Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 355 bis, III; Huc, XIV, No. 405; Baudry et Tissier; Prescription, No. 556, 557; Guillouard, Prescription, II, No. 252; Alexandreseco, XI, p. 165, 166; Comp.: Laurent, XXXII. No. 124 urm.). 
31. Actul sub semnătură privată cu- prinzând recunoașterea, pentru a fi 0po- zabil tertilor, trebueşte să aibă data certa. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 558 Guillouard, Prescription, I, No. 255; A- lexandresco, XI, p. 166). 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. a) Faptul că soțul unui comoştenitor, obținând autorizaţia Primăriei, face repa- rațiuni la un imobil succesoral, fără ca ceilalți comoştenitori să se împotrivească, irebueşte privit ca un act de posesiune care întrerupe prescripția de 30 ani, pen- tru a se reclama drepturile de moștenire: prevăzute de art. 700 e. c.; 
b) Faptul arătaţ mai sus, neîmpotrivi- rea la facerea reparațiilor, mai constituind 9 recunoaştere a dreptului de proprietate, 

în sensul art, 1865 şi 1865 ce. civil, este o întrerupere civilă de prescripţie. (C. Apel Bucureşti, s. IV, 34 din 30 lanuarie 1926, Bul. C. Apel 6/1926). 
2. Deşi obiectul acţiunii principale era 
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Codul civil 

numai partajul şi numai acel al acţiunii 
modificatoare era anularea actului, totuşi 
prima acțiune întrerupe prescripția. (C. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art, 1866— 1868 

Apel Bucureşti, s. II, 54 din 15 Februarie 
1926, Bul. C. Apel, 10/4926). 

3. A se vedea: art. 700, nota 2. 

Art. 1866. — Efectele întreruperii prescripţiunii prin vreunul 
din modurile naturale sunt absolute; întreruperea civilă, afară de 
excepțiunile cuprinse în articolele 1872 și 1873 şi altele aseme- 
nea, nu folosește decât celuia ce o face şi nu vatămă decât celui 

  

contra cărui se face?). (Civ. 1864 urm., 1867 urm.). 

Doctrină. 

]. Intreruperea naturală a preseripţiei 
îşi produce efectele faţă de toată lumea, 
adică ea profită: tuturor celor interesaţi. 
(Demante et Colmet, de Santesrre, VIII, 
No. 349 bis; Huc, XIV, No. 382, 584; Gu- 
illouard, Prescription, I, No. 180; Laurent, 
XXXII, No. 144; Baudry et Tissier. Pre- 
scription, No. 555, 556; Planiol, I, No. 2682; 
Alexandresco, XI, p. 144, 145, 168). 

2. Intreruperea civilă a prescripției nu 
profită, în general, decât acelui care a 
făcut-o, după cum nici nu păgubeşte de- 
cât pe acel în contra căruia este făcută. 
(Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
No. 549 bis; Huc, XIV, No. 382; Guillouard, 
Prescription, ÎI, No. 180; Planiol, ÎI, No. 
28%; Alexandresco, XI, p. 144, 145, 168). 

3. Astfel, întreruperea civilă a prescrip- 
ției făcută unui codebitor proprietar in- 
diviz al ipotecii, de către creditorul ipo- 
tecar, nu are efect faţă de ceilalţi code- 
bitori şi coproprietari. (Alexandresco, XI, 
p. 168). 

4, De asemenea, acțiunea în revendi- 
care introdusă de un moștenitor numai 
pentru partea sa personală, nu întrerupe 
prescripția față de terțul posesor, decât 
peniru partea revendicată. (Baudry et 
Tissier, Precription, No. 556; Alexan- 
dresco, XI, p. 168, 169). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. A se vedea: art. 700, nota 2. 

Art. 1867. — Intreruperea, îie civilă fie naturală, şterge cu 
totul verice  prescripțiune începută înaintea sa; în nici un caz 
acea prescripțiune nu mai poate îi continuată. Posesorul sau de- 
bitorul pot începe o nouă prescripțiune după ce actele constitutive 
de întrerupțiune încetează, conform naturii lor și regulilor aci   mai jos stabilite 2). (Civ. 1864, 1966, 1868). 

Doctrină, 

1. Intreruperea prescripției are de e- 
feci că timpul posesiunii anterior între- 
ruperii este complet şters şi nu se soco- 
teşte pentru prescripţie. (Dalloz R6p. 
rescription civile, No. 465; Guillouard, 

Prescription, I, No. 178). 
2, Prescripţia întreruptă reîncepe din 

ziua când detentorul a reluat lucrul în 
posesiune. (Dalloz, Râp., Prescription, ci- 
vile, No. 472). 

„ Această nouă prescripţie este supusă 
aceloraşi regule şi condițiuni ca şi vechea 
prescripţie. (Dalloz, R&p., Prescription, 
civile, No. 472). 

4. Cu toate acestea, dacă este vorba de 
o prescripţie care se îndeplinea prin zece 
sau douăzeci ani, cu just titlu şi bună 
credință, dacă în timpul întreruperii a 
survenit o împrejurare care înlătură buna 
credinţă, prescripția nouă nu se poate în- 
deplini decât prin treizeci ani. (Dalloz, 
Rep., Prescription civile, No. 472). 

In cazul când posesiunea a fost uzur- 
pată de un terţ, detentorul în curs de 
prescripţie poate face acţiune posesorie 
şi dacă câştigă în această acţiune, el va îi 
considerat că nu a pierdut niciodată po- 
sesiunea şi întreruperea va fi ştearsă. 
(Baudry et Tissier, Prescription, No. 469; 
Planiol, [, No. 2681). : 

Art. 1868. — Cererea făcută în judecată nu va putea între- 
rupe prescripțiunea decât dacă va îi încuviințată de judecătorie 
prin hotărîre de nerevocabilă autoritate. 

1) Textul art. 1866 nu există in Codul civil francez. 
2) Textul art. 1867 nu există în Codul civil francez. 
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Art, 1869—1870 DESPRE PRESCRIPȚIUNE | Codul civil 

In cazul acesta, nicio prescripțiune nu poate curge dela formarea cererii în judecată şi până la pronunţarea unei aseme- nea hotărîri 1). (Civ. 1200, 1201, 1865, 1869, 1870, 1871; Pr. civ. 376; - Civ. Fr. 2247). 

Text. fr. Art. 2247. — Si l'assignation est nulle par defaut de forme, Si le demandeur se dâsiste de sa, demande, 
Sil laisse pârimer Vinstance, 
Ou si sa demande est rejetâe, 
L'interruption est regardte comme non avenue, 

Doctrină. duce efectul întrerupător de prescripţie decât dacă a fost admisă printr'o hotărire 1. Intreruperea prescripţiei durează cât definitivă, căci dacă cererea este respinsă tine procesul. (Alexandresco, XI, p. 153). ea nu produce acest efect. (Alexandresco, 2. Cererea în judecață nu-şi va pro- XI, p. 153, 154). 

Art. 1869. — Dacă cel ce a format cererea în judecată lasă să se perimeze acea acțiune a sa prin nelucrare; dacă se dezistă de acea cerere pentru vericare alt motiv, afară de nulități de iormă sau de necompetința instanţii către care o a fost făcut, nicio întrerupere de prescripțiune nu poate îi. (Civ. 1865, 1868, 1870; Pr. civ. 257, 258, 260; Civ. Fr. 2247). | 

Tect. fr. Art. 2247. — Si Passignation est nulle par dâfaut de forme, Si le demandeur se dâsiste de sa demande, S"il laisse pârimer instanee, 
Ou si sa demande est rejetce, 
LPinterruption est regarde comme non avenue, 

Doctrină. 2, De asemenea, cererea în judecată nu produce efect întrerupător dacă reclaman- 1. Cererea în judecată nu produce efect tul s'a dezistat dela ea. (Alexandresco, XI, întrerupător de prescripţie, dacă a fosti p. 155), perimată. (Alexandresco, XI, p. 154, 155). 

Art. 1810. — Cererea în judecată întrerupe prescripțiunea, după regulile cuprinse. în articolul 1868 şi 1869, chiar în cazul când este adresată la o instanță judecătorească necompetinte, și Chiar dacă este nulă pentru lipsă de forme. (Civ. 1868, 1869, 1871; Pr. civ. 108, 109, 111; Civ. Fr. 2246). 
, Tezi. fr. Art. 2246. — La citation en justice, donne mâme devant un juge: incompâtent interrompt la prescription. 

Bibliografie (continuare). 
VâRGoLIcI Cazan, Notă sub C. Apel laşi S. 1 16 Octomvrie 1925, Paad. Rom. 1926, II, 45. 

Doctrină, nu s'a dezistat dela ea, întrerupe pre-- , scripția, chiar dacă a fost adresată unei 1, Cererea în judecată, când nu este instanţe incompetentă, oricare ar fi na- 
perimată sau prescrisă şi nici reclamantul tura incompetenţei, ratione materiae sau: 
 — 

1) Textul art, 1868 diferă în redacţiunea sa de art. corespunzător Francez 2247, 
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Codul civil 

ratione personae, şi când este nulă pen- 
tru lipsă de' forme, sub condiţia de a 
fi urmată de o hotărire definitivă favo- 
zabilă reclamantului, ceea ce nu poate 
avea loc decât în urma unei alte cereri făcută înainte de perimare în buna şi cuvenita formă. (Alexandresco, XI, p. 159). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Prin nulităţi de formă în sensul art. - 
1870 e. civ., se înţeleg nu numai nulităţile 
de procedură care trebuese propuse in limine litis şi se acopăr dacă sunt pro- puse după apărarea în fond (art. 111 pr. 

Art. 18%1. — In cazurile prevăzute 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1871-1872 

civ.), ci orice nulităţi de formă, oricare ar fi efectele lor şi din orice lege ar de- curge, căci. textul este genera] şi nu face nicio deosebire; așa fiind, dispoziţiunea art, 1870 ce. civ. este aplicabilă şi nuli- tătilor prevăzute în legea timbrului ca sancţiune pentru neîndeplinirea formali- tăților relative la regulata timbrare a actelor de procedură (art. 50). “ Prin urmare, în speță, prima acțiune fiind anulată ca netimbrată iar cea de a doua acţiune fiind introdusă imediat după anularea primei acțiuni, prescripţiu- nea stabilită. de art. 956 c. com. a fost în- ireruptă conform art. 1870 şi 1871 ce. civ. (C. Apel laşi, s. II, Jurnal 16 Octomvyrie 195, Pand. Rom.. 19%, I, 15). 

în articolul precedent, prescripțiunea nu va fi întreruptă decât dacă cel interesat va fi făcut, mai înainte de hotărirea de peremţiune ce ar putea îi pro- nunțată în contra sa, o nouă cerere 
și dacă aceasta după urmă cerere se 

în bună și cuvenită formă 
va fi încuviințat, după cum se arată la articolul 1868 :). (Civ. 1868, 1870; Pr. civ. 257, 376). 

Bibliografie (continuare). 
VâncoicI CezaR, Notă sub C. Apel laşi S. 1], 16 Octomvrie 1925, Pand. Rom, 1926, II, 15. 

Doctrină, 

Il, Cererea în judecată când nu este 
perimată sau prescrisă şi nici reclamantul 
nu sa dezistat dela acţiunea sa, întrerupe 
Prescripția chiar dacă a fost adresată u- 
nei instanţe incompetente, oricare ar fi 
natura incompetenţei, ratione personae 
sau ratione materiae, şi când este nulă 
pentru lipsă de forme, sub condiţia de 
a fi urmată de o hotărîre definitivă fa- 
vorabilă reclamantului, ceea ce nu poate 
avea loc decât în urma unei alte cereri 

făcută înainte de perimare, în bună şi cu- 
venita formă. (Alexandresco, XI, p. 159). 

2. Cererea nouă poate fi făcută chiar 
în urma hotărîrii de declinare de com- 
petenţă sau de anulare pentru lipsă de 
forme. (Alexandresco, XI, p. 160). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. A se vedea: art. 1870, nota 1. 

Art. 1872. — Intreruperea civilă a prescripțiunii, făcută în contra unui din debitorii solidari, 
lorlalți codebitori ai săi. 

are efect în contra tuturor ce- 

Intreruperea civilă făcută în contra unui din moștenitorii unui debitor solidar?), nu are efect în contra celorlalți 
îi ipotecară, dacă obligaţiunea nu este ne- 

chiar dacă creanţa ar 
comoștenitori,- 

divizibilă. Asemenea întrerupere nu are efect în contra codebito- 
rilor debitorului defunct, decât în măsura părții de obligaţiune a 
moștenitorului contra cărui s'a făcut întreruperea. 

Spre a întrerupe prescripțiunea A, 

în contra acelor codebitori, trebue o întrerupţiune făcută în contra tuturor moștenitorilor de- 
În II OI 

1) Textul art. 1871 nu există în Codul civil francez. 
2) Art. francez corespunzător 2219 al. ŢI adaugă: „0u ia reconnaissance de cet hăritiere 

45003 — Codul civil adnotat.— IX. — 31 
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Art. 1873 

bitorului defunct*). (Civ. 112, 6 
C. com. 946; Civ. Fr. 2249). 

"DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

42, 973, 1039, 1045, 1052, 1062: 

Text. fr. Art. 2249. — L/interpellation faite, conformâment aux artieles 
ci-dessus, ă lun des debiteurs solidaires, ou sa, reconnaissance, interrompt la 
prescription contre tous les autres, mm 

Iinterpellation faite ă Pun des 
e contre leurs hâritiers. 
heritiers d'un dâhbiteu: solidaire, ou la 

reconnaissance de cet hritier n'interrompt pas la preseription Pegard des 
autres coheritiers, quand m6me la er6ance serait hypothâcaire, si Vobligation n'est 
indivisible. 

Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt la prescription, î 
l'6gard des autres codâbiteirs, que pour 

Pour interrompre la preseription 
biteurs il faut linterpellation faite ă, to 
reconnaissance de tous ces hâritiers. 

Doctrină, 

1. Principiul că întreruperea civilă a 
prescripției nu se întinde dela o persoană 
la altă persoană suferă trei excepţii cu 
privire la solidaritate, indivizibilitate şi 
fidejusiune. (Alexandresco, XI, p. 169). 

2, Astiel, întreruperea civilă făcută în 
privința unuia dintre debitorii solidari, în- 
trerupe prescripţia în privinţa celorlalţi 
debitori. (Alexandresco, XI, p. 169). 

3. Interuperea civilă a prescripției fă- 
cută în privinţa unuia dintre moştenitori, 
nu întrerupe prescripţia în privinţa ce- 
lorlalti moştenitori. (Alexandresco, XI, p. 

4. Intreruperea civilă a prescripţiei fă- 
cută în privința unuia din moştenitorii 
unui codebitor solidar defunct. va între- 
rupe prescripția în privinţa celorlalţi co- 
debitori solidari, însă numai pentru partea 
“Peslui moştenitor. (Alexandresco, XI, p. 

„5. Astfel, pentru a lua un exemplu citat de Alexandresco, după Thiry (V, 
No. 604, p. 529): Dacă presupunem trei 

Art. 1878. — Intrerupţiunea 
contra debitorului principal 

Intreruperea făcută 
prescripțiunii datoriei 
Civ. Fr. 2250). 

Text. fr. Art. 2250, — Linteip 
veconnaissance 

Doctrină, 

"1, Intreruperea Civilă a prescripţiei în contra debitorului principal îşi produce efeci şi în contra fidejusorului, prin a- PI 
1) Art. francez coresp 
2) Art. francez coresp 
3) Textul ultimului alineat al art.: 1873 lipseşte î 

unzător 2249 al IV adaugă: 
unzător 2250 adaugă: „„0u s 

la part dont cet h&ritier est tenu. 
pour le tout, ă l'6gard des autres codâ- 
us les hâritiers du dâbiteur dâeâdg, ou la 

codebitori solidari ai unei datorii de 9000 
lei şi că unul din ei a murit lăsând trei 
moştenitori, datoria se împarte între ace- 
ştia, fiecare fiind obligat a plăti câte 3000 
lei. In asemenea caz, întreruperea civilă 
adresată unuia din moştenitori îşi produte 
efectele sale în privința debitorilor su- 
pravieţuitori pentru 5000 lei. (Alexan- 
dresco, XI, p. 170). e 

6. Cele ce s'au spus în privința soli- 
darităţii pasive din partea debitorilor se 
aplică şi solidarităţii active din partea 
creditorilor, după cum rezultă din art, 1199 
şi 1056 ce. civ. fr. (1036 şi 1038 c. civ. rom.). 
(Alexandresco, XI, p. 170). 
„7. Dacă datoria este indivizibilă, fiecare 

debitor sau chiar fiecare moştenitor al de- 
bitorului, fiind obligat pentru tot, între- 
ruperea civilă a prescripţiei făcută în pri- 
vința unuia din debitori sau în privința 
unuia din moştenitorii debitorului, între- 
rupe prescripția pentru tot, faţă de cei- 
lalţi codebitori sau comoştenitori. (A lexan- 
dresco, XI, p. 170). 

9. A se vedea: art. 1036 şi 1045 din co- 
dul civil cu notele respective. 

civilă a prescripțiunii făcută în 
al?), are efecte şi în contra cauţiunii. 
în” contr 

principale ?). 
a cauţiunii nu poate opri cursul 
(Civ. 1652, 1679; C. com. 946; 

, ellation faite au d6biteur principal, on sa 
» interrompt la, prescription contre la caution, 

plicarea principiului că accesoriul urmează 
principalul. (Alexandresco, XI, p. 170, 171). 

2. Dispoziţiunile art, 1875 $ 1 c. civ, rom. 
nu se aplică unui terţ detentor, (Alexan- 
„dresco, XI, p. 171), i 

»0u la reconnaissance de tous ces hdritiers. 
a reconnaissance':, 

n Codul civil francez. 
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3. Întreruperea civilă a prescripţiei fă- 
cută în contra fidejusorului, nu are efect 
față de debitorul principal, Chiar dacă 
fidejusorul ar fi obligat solidar. (Alexan- 
dresco, XI, p. 171). 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1874—1875 

4. Intreruperea civilă a prescripţiei fă- 
cută în contra unuia dintre cofidejusori, 
nu are efect faţă de ceilalţi cofidejusori. 
(Alexandresco, XI, p. 171, 172). “ 

Secţiunea II. — Despre cauzele care suspendă cursul prescripțiunii, 

Art. 1874. — Suspensiunea oprește cursul prescripțiunii pe timpul cât durează, fără însă a o 
(Civ. 1875 urm.; Legea specială 

șterge pentru timpul trecut). 
autorizând luarea de măsuri ex- cepţionale (Mon. Of. 217/1914), Art. 3—6). 

Doctrină, 

]. Efectul suspendării este de a opri 
cursul prescripției din momentul întâm- 
plării evenimentului care a produs-o, pres- 
cripția reîncepând a curge de câte ori ca- 
uza suspendării a încetat şi timpul cât 
prescripția a curs înaintea producerii cau- 
zei suspendării se uneşte cu timpul ce 
curge după încetarea acestei cauze. (Lau- 
rent, XXXII, No. 77; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 415; Guillouard, Preserip- 
tion, Î, No. 172; Planiol, I, No. 2679; A- 
lexandresco, XI, p. 142, 145, 172, 202, 
205). 

2, In principiu, beneficiul suspendării nu 
poate fi invocat decât de acei în folosul 
cărora a fosi stabilit şi numai contra per- 
soanelor faţă de care suspendarea a avut 
loc. (Baudry et Lissier, Prescription, No. 
465; Guillouard, Prescription, I, No. 173; 
Alexandresco, XI, p. 203). , 

3, Astfel, dacă între mai mulţi copro- 
prietari ai unui bun, unul este minor, pres- 

Art. 1875. — Prescripţiunea 
soane care n'ar putea invoca o excepțiune anume stabilită 

cripția va curge contra coproprietari- 
lor majori. (Laurent, XXXII, No. 74 bis; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 463; 
Guillouard, Prescription, I, No. 173; A- 
lexandresco, XI, p. 203). 

4. De asemenea, dacă o creanță aparţine 
la mai mulţi creditori, chiar solidari, şi 
unul dintre creditori este minor, prescripția 
va curge contra. creditorilor majori. (Lau- 
rent, XĂXII, No. 74 bis; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 463; Guillouard, Prescrip- 
tion, |, No. 173; Alexandresco, XI, p. 203). 

+ De asemenea, suspendarea în folosul nudului proprietar nu foloseşte uzufructu- 
arului şi invers. (Baudry et Tissier, Pres- 
cription, No. 463; Guillouard, Prescription, 
I, No. 174; Alexandresco, XI, p. 203). 

6. Regulele privitoare la efectul relativ 
al suspendării prescripției nu-şi găsesc a- 
plicaţiunea în cazul indivizibilităţii drepiu- 
lui care face obiectul prescripţiei. (Baudry 
et 'Tissier, Prescription, No. 464; Alexan- 
dresco, XI, p. 179, 204). 

curge în contra vericărei per- 
prin 

lege. (Civ. 1874, 1876 urm.; Civ. Fr. 2251). 
Test. fr. Art. 2251. — La prescription court contre toutes personnes, 

moins qw'elles ne soient dans quelque exception &tablie par une loi. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Absenţă 7, 4. Indiviziune 9. 
Agenţi diplomatici 5. Infirmităţi 9. 
oală contagioasă 3. Inundaţie 3. 

Ciumă 3, Județe 8. 
Comune 8, 4. Militari 2, 4, 
ontroversă 12, 43. Prescripţie 1 urm. 

Dol 14, Războiu 2, 
Enumerare limitativă 1-10, | Sărăcie 9. 
Faliment 10, 11, 
orță majoră 12. 

Fraudă 14. 
oleră 3, 

Impiedecare 12, 13, _ 
Imposibilitate 12, 14, j 

Stabilimente publice 8. 
Stat â, 
Străinătate 5, 
Succesiune vacantă 10. 
Suspendare 1 urm. 
Uzufruct universal 6. 

Doctrină. 

]. Preseripţia nu poate fi suspendată 
decât în cazurile limitativ arătate de lege. 

  

(Duranton, XXI, No. 285, 286; Mourlon, III, No. 1895; Demante et Colmet de Santerre, VIII, No. 558 bis, II: Laurent, XXXII, No. 14, 58 urm.; Huc, XIV, No. 415, 416; Bau- 
dry et Tissier, Prescription, No. 367 urm.; Planiol, I, No. 2699; Alexandresco, XI, p. 172, 175, 176). | 2. Astfel, starea de războiu nu constitue o cauză de suspendarea prescripţiei, nici 
chiar în privința militarilor aflaţi în acti- 
vitate de serviciu, afară dacă există o lege specială de suspendare. (Demante et Col. 
met de Santerre, VIII, No. 558 bis, II; Baudry et Tissier, Prescription, No. 370; Alexandresco, XI, p. 173; Contra: 'Tro- 
plong, Prescription, II, No. 727), 

: De asemenea, nicio boală contagioasă, cum ar fi ciuma, holera, etc., nicio altă 

1) Textul art. 1874 cod. civil Român nu există în Codul civil francez. 
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Art, 1816 

nenorocire, cum ar fi o inundație etc. (Lau- 
rent, XXXII, No. 4; Alexandresco, XI, p. 
174). 

4 De asemenea, prescriptia curge con- 
tra militarilor aflaţi în activitate de ser- 
viciu. (Troplong, Prescription, II, No. 706: 
Guillouard, Prescription, I, No. 67; Alexan- 
dresco, XI, p. 174). , , 

5, De asemenea, contra agenţilor diplo- 
matici în timpul exerciţiului funcțiunii 
lor în străinătate. (Alexandresco, XI, p. 
174). 

FA De asemenea, contra uzufructuarului 
universal sau cu titlu universal. (Lau- 
rent, XĂXII, No. 72; Alexandresco, XI, 

- p. 174). , 
7, e asemenea, în contra absenţilor. 

(Duranton, XXI, No. 285; Laurent, XXXII, 
No. 14; Alexandresco, XI, p. 174), 

8. De asemenea, în contra Statului, co- 
munelor, județelor şi stabilimentelor pu- 
blice, în privința domeniului lor privat. 
(Alexandresco, XI, p. 174). 

9. De asemenea, nu constituesc cauze 
de suspendarea prescripţiei, starea de in- 
diviziune, infirmităţile, sărăcia creditoru- 
lui. (Alexandresco, XI, p. 175). 

10. De asemenea, falimentul nu sus- 
pendă prescripția care curge în favoarea 
codebitorilor falitului. (Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 377, 461; Alexandresco, 
XI, p. 175). | - 

11. Prescripţia nu curge în favarea ce- 

Art. 1876. — Prescripţiunea 
interdicților, afară de cazurile de 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul cișil 

lui trimis în posesie provizorie a bunu- 
rilor unui absent, în favoarea curatorului 
unei succeesiuni vacante, în favoarea şin- 
dicului unui faliment, în favoarea prima- 
rului unei comune, şi în contra absențului 
succesiunii vacante, falimentului sau co- 
munei. (Guillouard, Prescription, Î, No. 
171; Alexandresco, XI, p. 174, nota 5). 

12. Toate chestiunile prevăzute în no- 
tele precedente sunt controversate şi după 
o părere se decide că prescripţia nu curge 
contra acelora a căror acţiune este oprită 
prin o împiedecare izvorită din lege, din 
convenţie sau dintr'un caz de forță ma- 
joră, adică o imposibilitate străină de per- 
soane. (Troplong, Prescription, II, No. 700, 
701). 

13. După altă părere, se aplică vechea 
maximă: „contra non valentem agere non 
currit praescriptio“ însă numai în cazul 
când există împiedecări juridice sau de 
drept iar nu şi în cazurile când există 
numai împiedecări de fapt. (Mass et. 
Verg6_ sur Zachariae, V, $ 848, nota 1, p. 
505; Gnuillouard, Prescription, IL, No. 165). 

14. De asemenea, sa decis că prescrip- 
iia se suspendă în caz când creditorul este 
pus în imposibilitate de a lucra prin fap- 
tul doloziv al debitorului. cum ar fi de 
exemplu când el ar fi ascuns, în mod 
fraudulos titlul ce-l constituia” debitor. 
(Guillouard, Prescription, Î, No. 168). 

nu curge în contra minorilor și 
terminate prin lege!). (Civ. 342, 454, 642 urm., 1376, 1900, 1901, 1903 urm., 1908; Pr. civ. 251, 322, 568; C. com. 946; L. jud. oc. 111; Civ. Fr. 2252), 

„Tezi. fr. Art. 2252. — La prescription ne court pas contre les mineurs et „les interdits, 'sauf ce qui est dit 4 Vartiele 2218, et ă l'exception des autres cas dâtermin€s par la loi, 

Bibliografie (continuare). 
VERMEULEN H, J EAN, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act de stare civilă 2. 
Acţiune în anulare 15. 
Administrație legală 5. 
Consiliu judiciar 11. 
Decădere 13. 

Minori î urm. 
Minori emancipaţi 4, 5, - 
Nebunie 10. 
Neglijenţă 3. 
Nulitate 15. 

Delict 12, Prescripţie 1 urm. Dovadă 2 Prescripţie scurtă 13. Femeie măritată 5, „ Probă 2. Indivizibilitate 6, 7, 
Interzis 1 urm. 
Interzis legal 9. 

Raţiune 3, 
Servitute 6, 
Solidaritate 8. 

Observaţie sub C.. Apel Gand, 29 Iulie 1924, Pand, Rom. 1925, III, 14. 

„Doctrină, 

__1. Prescripţia de 50 ani şi aceea de 
10-20 ani nu curge, în principiu, contra 
minorilor şi interzişilor în tot timpul mi- 
norităţii şi interdicţiei, indiferent dacă 
prescripția a început a curge contra mi- 
norilor sau interzişilor sau a început a curge contra unui major pe care l-au 
moştenit minorii sau interzişii. (Laurent,   Invocare 2. Succesiune 7, XXXII, No. 47; Baudry et Tissier, Pre- Ipotecă. 14. Suspendare 1' urm, scription, No. 421; Alexandresco, XI, p. Majori 6-8, . Tutor 3, 5, 16. 177). 

DI II 
1) In art, fcancez corespunzător 2252 se zice: român) „et & î exception des autres cas determinăs prin lege“, cum este în textul ronân. 

Sauf ce qui est “dit d, vart. 2278: (1908 Cod. civ. par ia loi::, în loc de: „afară de cazurile determinale  



      

  

Codul civil 

2, Acel care invoacă minoritatea va tre- 
bui s'o dovedească printr'un extract al 
actelor de stare civilă. (Alexandresco, 
XI, p. 177). | 

3. Motivul peniru care legiuitorul a 
prevăzut că prescripţia nu curge contra 
minorilor şi interzişilor, chiar atunci când 
au un tutor, este că aceşti incapabili nu pot 
lucra prin ei înşişi şi ar putea să fie victi- 
mele mneglijenţei tutorului, care nu au 
totdeauna avere destulă pentru a despă- 
gubi pe incapabili. (Huc, XIV, No. 418; 
Laurent, XXXII, No. 45; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 418 urm.; Guillouard, Pre- 
scription, Î, No. 97; Planiol, I, No. 2702; 
Alexandresco, XI, p. 177, 178). 

4, Prin minori se înțeleg atât pe cei 
neemancipați cât şi pe cei emancipaţi. 
(Baudry et Iissier, Prescription, No. 421; 
Planiol, Î, No. 2702; Alexandresco, XI, p. 
178), 

5, Astfel, nu curge prescripţia contra: 
minorului supus sub administraţia legală, 
minorului pus sub tutelă, femeia măritată 
emancipată, etc. (Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 431; Planiol, Î, No. 2702; 
Alexandresco, XI, p. 179). 

6. Suspendarea prescripţiei nu foloseşte 
majorilor cari au interese comune cu a- 
cele ale minorilor, decât dacă dreptul ce 
le este comun este indivizibil, cum ar 
fi de exemplu o servitute, (Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 465, 444; Alexan- 
dresco, XI, p. 179). 

7, Aceeaşi soluţiune îşi găseşte apli- 
cația și în privința obligaţiunilor indivi- 
zibile. (Guillouard, Prescription, 7, No. 
177; Alexandresco, XI, p. 179). 

9. Suspendarea pentru cauză de mino- 
ritate nu foloseşte majorilor chiar în cazul 
pblicațiilor solidare. (Alexandresco, XI, p. 
180). | 

9, Prin interzişi se înţeleg nu, numai 
interzişii judecătoreşti ci şi cei interzişi 
legal. (Duranton, XXI, No. 296; Demanie 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 359 bis, 
N; Huc, XIV, No. 418; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 421; Guillouard, Prescrip- 

Art. 18117..— Prescripţiunea 

DESPRE PRESCRIPȚIUNI Art. 1877 

tion, I, No. 99; Contra: Laurent, XXXII, 
No. 52; Planiol, IL, No. 27; Comp.: A- 
lexandresco, XI, p. 180). 

10. Nu beneficiază de suspendare de- 
menţii chiar aşezaţi într'un . stabiliment 
de alienaţi. (Alexandresco, XI, p. 180). 

1]. De asemenea, nu beneficiază de 
suspendare persoanele puse sub consiliu 
judiciar. (Laurent, XXXII, No. 52, 53; Huc, 
XIV, No. 419; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 425; Planioi, 1, No. 2702; Alexan- 
dresco, XI, p. 180). 

12, Prescripţia acţiunii civile născută 
dintr'un delict, curge în contra minorilor 
şi interzişilor. (Duranton, XXI, No, 390; 
Sourdat, Î'rait6 de la responsabilite, I, No. 
405; Guillouard, Prescription, I, No. 103: 
Alexandresco, XI, p. 181). - 

13. Nu numai termenele scurte de pre- 
scripție, ci şi simplele decăderi curg în 
contra minorilor şi interzişilor. (Duranton, 
XXI, No. 290; Troplong, Prescription, II, 
No. 1038; Aubry et Rau, VIII, $ 7714, p. 
427; Laurent, XXXII, No. 10; Baudry et 
Tissier, Prescription, I, No. 39; Alexan- 
dresco, XI, p. 185). | , 

14. Termenul de reînnoirea inseripţiilor 
ipotecare curge contra minorilor şi inter- 
zişilor. (Duraniton, XXI, No. 291; Laurent, 
XXXII, No. 48; Alexandreseo, XI, p. 185, 
184). 

15. Prescripţia acţiunii în anulare, pre- 
văzută de art. 1304 ce. civ. fr. (1900 e. civ. 

" rom.), nu curge contra. minorilor şi inter- 
zişilor. (Duranton, XXI, No. 292; Planiol, . 
II, No. 1290; Alexandresco, XI, p. 185; 
Contra: Masse et Verg6 sur Zachariae, 
III, $ 584, p. 180). - 

16. De asemenea, prescripția prevăzută 
de art. 475 c. civ. în. (1901 e. civ. rom), 
nu curge contra minorilor şi interzişilor. 
(Alexandresco, XI, p. 184, 185). 

17. A se vedea: art. 645 din codul civil 
cu notele respective. 

Jurisprudenţă. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. A se vedea: art. 700, nota 1. 

curge în contra femeii măritate, 
în privința averii sale parafernale, chiar şi dacă aceea se află 
sub administrațiunea bărbatului, cu rezerva însă, pentru cazul 
acesta, de acţiune recursorie a femeii în contra bărbatului. (Civ. 
554, 1242, 1243, 1256, 1258, 1283 urm., 1878 urm.; C. com. 946; 
L. jud. oc. 111; Civ. Fr. 2254), 

„ Text. fr. Art. 2254. — La prescription court contre la femme marite 
encore qwelle ne soit point sparte par contrat de mariage ou en justice, a L'gard 
des biens dont le mari a Vadministration, sauf son recours contre le mari. 

Doctrină, 

]. Prescripţia curge în contra femeii 
măritate, în privința bunurilor sale para- 
fernale, chiar dacă administraţia lor ar 

aparține bărbatului, cu rezerva, în acest 
caz, a recursului femeii contra bărba- 
tului. dacă prescripiia s'a îndeplinit din 
culpa lui. (Alexandresco, XI, p, 187). 
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Art, 1878-1880 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul 'civil 

Art. 1818. — Prescripţiunea nu curge pe cât timp ține că- 
sătoria, în contra femeii măritate, în privința imobilelor dotale cari n'au 
îost declarate alienabile prin contractul de căsătorie, decât dacă 
va fi început a curge mai/înainte de căsătorie, sau din momentul 
separațiunii patrimoniilor, conform articolului 1256—1270, vericare 
ar fi epoca în care a început posesiunea. (Civ. 1256 urm., 1877, 
1879 urm., 1900; Civ. Fr. 1561, 2255). 

Tezt. fr. Art. 1561, — Les immeubles dotanx non dâclares alienables par le contrat de mariage, sont impreseriptibles pendant le mariage, ă moins que la prescription n'ait commene6 auparavant. 
Ils deviennent n6anmoins preseriptibles apres la s6paration de biens, quelle que soit l'Epoque ă laquelle la prescription a commene&, 
Text. fr. Art. 2255. — Nâanmoins elle ne court point, pendant le mariage, ă l'6gard de Laliânation d'un fonds constitus selon le regime dotal, conformâment ă Lartiele 1561, au titre du Contrat de mariage ei des Droits respecti fs des Epouz. 

Doctrină. e prescriptibil (Alexandresco, XI, p. 188, 
189). 

3. Când preseripţia fondului dotal în- 
cepuse înainte de căsătorie, prescripția 
continuă şi după constituirea lui ca dotă. 
(Alexandresco, XI, p. 188, 189). 

1. Imobilele dotale sunt imprescripti- 
bile, imprescriptibilitatea fiind o conse- 
cință a inalienabilităţii, deoarece şi pres- 
cripția este tot un mod de înstrănare. (A- 
lexandresco, XI, p. 188, 189). 

2. Când imobilul dota! poate fi înstrăi- 
nat potrivit contractului de căsătorie, el 

Art. 1879 (Abrogat!). — Nu 

Imprescriptibilitatea - fondului dotal 
încetează prin pronunţarea de justiţie a 
separaţiei de bunuri. (Alexandresco, XI, 
p. 188, 189). 

este supusă prescripţiunii, pe cât „timp ţine căsătoria, acţiunea de nulitate a femeii contra actelor făcute de dânsa fără autorizaţiunea bărbatului sau a judecății, în cazurile în care legea declară obligatorie acea autorizare 2). (Civ. 199, 201, 1878, 1880, 1900). 

Art. 1880. — Nu este asemenea Supusă prescripțiunii, pe cât timp ţine căsătoria, nicio acţiune a femeii care ar putea să se răsfrângă cumva în contra bărbatului, de ar fi exercitată de femeie contra unei a treia persoană. (Civ. 1248 urm., 1285, 1337, 1878 urm.; Civ. Fr. 2256), 

Tezi. fr. Art. 2256. — La prescription est pareillement suspendue pendant le mariage: 
1% Dans le cas oi action de la femme ne pourrait tre excerede quaprts une option ă, faire sur lacceptation ou la renonciation ă la communaută; 2 Dans le cas oi le mari, ayant vendu le bien propre de la femme sans son consentement, est garant de la vente, et dans tous les autres cas oi l'action de la femme râflâchirait contre le mari. | 

Doctrină, 
meii care ar putea să se resfrângă asu- pra bărbatului, de ar fi exercitată de fe- meie contra terțului. '(Alexandresco, XI, 
p. 190). 

1. Nu este supusă prescripţiei, pe cât timp_ține, căsătoria, oricare ar fi regimul matrimonial al soţilor, nicio acțiune a fe- 

  

. „1) Zege privitoare la ridicarea incapacității civile a femeii măritate. Art, unic al. 1. — Se abrogă din legiuirile în Vigoare în vechiul Regat: art, 197.—208 inclusiv, al. I din art, 687, punctul 3 din art. 930 şiart. 
1879 din Codul civil; art, 15 şi 16 din Codul comercial Şi art. 624—626 incluziv din procedura civilă, 2) Textul art. 1879 Cod. civil Român, nu există în Codul civil Francez, 
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Codul civil 

2, Astfel, dacă bărbatul a înstrăinat imobilul parafernal al femeii ea are dreptul să atace vânzarea însă acţiunea sa sar resfrânge în contra bărbatului, deoarece cumpărățoul l-ar chema în ga- ranție, aşa încât prescripția acestei acţiuni este suspendată în cursul căsătoriei. (A- lexandresco, XI, p. 190). 
3, Dispoziţiunile acestui articol se a- 

Art. 1881. — Prescripţiunea 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE Art. 1881-—1882 

plică chiar femeii separată de bunuri. (Alexandresco, XI, p. 190). | 
4. Dacă însă bărbatul a dăruit imo- bilul paraferna] al femeii, acțiunea fe- meii în contra donatarului nu este supusă suspendării prescripţiei, deoarece ea nu se răsfrânge asupra bărbatului, el nefiind supus obligaţiei de garanţie. (Alexan- dresco, XI, p. 190, 191), 

nu curge între soţi, pe cât timp ține căsătoria. (Civ. 937, 940, 1877 urm.; Civ. Fr. 2253). 
Tezi. fr. Art. 2253. — Elle ne court point entre &poux. 

Doctrină, 

]. Prescripția nu curge între soţi cât 
timp ţine căsătoria, chiar dacă ea ar fi 
început a curge înainte de căsătorie. (A. 
lexandresco, XI, p. 191). 

2. Această suspendare îşi găseşte apli- 
caţiunea la orice acţiune în genere a unui NI contra celuilalt. (Alexandresco, XI, p. 
19i - 

3. Asttel, în timpul căsătoriei nu curg 
între soţi: prescripția acțiunii în anulare 
a contractului de căsătorie, prescripţia 

e cinci ani a dobânzilor unei sume de 
bani şi nici chiar prescripțiile mai scurte, 
oarece legea ny face nicio distincţiune 

sau excepţie din cauza consideraţiunilor 
de ordine morală. (Laurent, XXXII, No. 
6; Alexandresco, XI, p. 191). 

4. Dispoziţiunile art. 2253 ce. civ. fr, 
(1881 e. civ. rom.), îşi găsesc -aplicațiunea 
şi la acţiunea de divorţ. (Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 445, 595; Alexandresco, 
XI, p. 199), 

5. Suspendarea între soți în timpul că- sătoriei nu se aplică decăderilor de drep- 

Art. 1882. — Prescripțiunea 
beneficiar în respectul creanţelor 

Ea nu curge în contra succe 
:). (Civ. 653, 713, 1883; Civ. Fr. 

nici în privința drepturilor reale 
2258 $ 1). | 

turi. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 7zi, p. 427; Alexandresco, XI, p. 192), 
6, Astfel, termenul de a cere revocarea unei donaţiuni pentru ingratitudine curge între soţi. (Demolombe, XX, No. 666; Au- bry et Rau, VIII, $ 708, text şi nota 26, p. 422; Baudry et Tissier, Prescription, No. „59; Guillouard,: Prescription, Î[, No. 126; E aniol, III, No.. 2650; Alexandresco, XI, 

p. 192). 
7. Prescripţia este suspendată între soţi, chiar după pronunţarea separaţiei de bu- nuri. (Laurent, XXXII, No. 63; Huc, XIV, No. 421; Baudry et Tissier, Preseri tion, 

No. 446; Guillouard, Prescription, P No. 
127; Alexandresco, XI, p. 192). 

8. Suspendarea prescripţiei 
odată cu încetarea căsătoriei. 

încetează 
(Alexan- 

„dresco, XI, p. 192). 
9. In caz de anularea căsătoriei, sus- 

pendarea prescripţiei pe tot timpul căsă- 
toriei până la pronunţarea căsătoriei, va 
fi menţinută, deoarece ea nu poate fi des- 
fiinţată pentru trecut, (Baudry et 'Tissier, 
Prescripiion, No. 446 bis; Alexandresco, 
XI, p. 192). 

nu curge în contra moștenitorului 
sale asupra succesiunii. 

siunii nici în privinţa creanţelor 

Teat.. fr. Art. 2258. — La prescription ne court pas contre V'hâritier bân6- ficiaire, ă, l'&gard des ertances qu'il a contre la, suecession. 

Doctrină, 

1. Prescripţia creanţei moştenitorului, 
beneficiar în contra defunctului este sus- 
pendată, (Alexandresco, XI, p. 193)... , 

2. Această suspendare se produce fie 
că există un singur moştenitor sau mai 
mulţi moştenitori. (Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 448; Guiliouard, Presctrip- 
DI II . 

tion, Î, No. 150; Alexandresco, XI, p. 193). 
3. Dacă însă există şi alți moştenitori 

fie pur şi simplu, fie sub beneficiu de 
inventar, moştenitorul beneficiar nu va 
putea invoca suspendarea prescripţiei con- 
tra comoștenitorilor săi care au acceptat 
succesiunea pur şi simplu, spre a-i sili să plătească din bunurile lor personale 
partea lor din datorie, deoarece prescrip- 

*) Ultimul alineat al art, 1882, nu există în textul art. francez corespunzător, 
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Art, 1883—1884 

ţia este suspendată numai conira suece- - 
siunii, (Baudry ej Tissier, Prescription, No. 
448; Guillouard, Prescription, I, No. 151; 
Alexandresco, XI, p. 195; Contra: Laurent, 
XXXII, No. 66; Huc, XIV, No. 428). 

4. Din art. 1882 $ 2 e. civ. rom, poate 
rezulta că prescripția nu curge nici în 
contra moştenitorului în privința dreptu- 
rilor sale ce ar avea contra succesiunii. 
(Alexandresco, XI, p. 194). 

5. Suspendarea preseripţiei prevăzută de 
art. 2258 $ 1 c, civ. fr. (1882 831 ce. civ. 
rom.), încetează odată cu încetarea admi- 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE Codul civi] 

nistrației moștenitorului beneficiar, la da. 
rea socotelilor sale. (Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No.. 565 bis, V; Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 452; Gu- 
illouard, Prescription, I, No. 152; Alexan- 
dresco, XI, p. 194). 

6. În art. 1882 $2 c. civ rom, se pre- 
vede că prescripția nu curge în contra 
succesiunii şi în folosul moştenitorului, 
nici în privinţa creanţelor, nici în pri- 
vința 'drepturilor reale ce ar putea să 
aibă succesiunea contra moştenitorilor. 
(Alexandresco, XI, p. 194, 19%). | 

Art. 1883. — Regulile prescrise prin articolul precedent se 
aplică şi la prescripțiunea dintre administratorul legal al averii unei persoane și acea persoană, precum dintre o succesiune va- cantă și persoana numită curator al ei. (Civ. 701, 724 urm., 1882, 
1884; Civ. Fr. 2258 Ş 2). 

Tei. fr. Art. 2258 $ 2. — 
quoique non pourvue de curateur. 

Doctrină, 

1. Prescripţia nu curgs în folosul admi- 
nistratorilor legali şi chiar convenţionali, 
în contra acelor a căror avere ei admi- 
nistrează, deoarece ei având obligaţia să 
întrerupă prescripția, nu pot tocmai ei 
să invoace propria lor culpă pentru a 
se îmbogăţi în paguba averii ce o admi- 
nistrează, (Guillouard, Prescription, I, No. 
171; Alexandresco, XI, p. 196). 

2. Astfel, prescripția nu curge în folo- 
sul tutorului sau tatălui administrator le- 
gal, în privința bunurilor minorului, ad- 

Art. 1884. — Prescripțiunea 
contra unei succesiuni vacante, 
chiar în timpul termenelor de trei 
și de patruzeci zile pentru deliberare. urm., 1883; Civ, Fr. 2258 $ 2, 2259), 

Tezi. fr. Art. 2258 Ş 2. — 
quoique non pourvue de curateur, 
| Tezt. fr. Art, 2259. — Elle court encore inventaire, et les quarante jours pour dâlibârer. 

Doctrină. 

„1. Prescripţia curge atât în folosul, cât şi în contra unei succesiuni vacante, chiar dacă ea nu ar avea curator şi aceasta chiar înăuntrul termenului dat de lege pentru deliberare şi facerea inventarului. (Huc, "XIV, No. 4%; Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 456; Guillouard, Pre. scription, I, No. 157; Alexandresco, XI, p. 196, 197). 

Elle court contre une succession vacante 

- lexandresco, XI, 

? 

ministrate de ei. (Alexandresco, XI, p. 19). 
e asemenea, prescripţia nu curge 

în folosul celui trimis în posesiunea pro- 
vizorie a bunurilor unui absent, nici în 
folosul curatorului unei succesiuni va- 
cante, nici în folosul sindicului unui fali- 
ment, nici a primarului.unei comune, etc. 
(Alexandresco, XI, p. 196). 

4, De asemenea, prescripția nu curge 
nici “în folosul mandatarului convenţio- 
nal, în privinţa bunurilor ce este însăr- 
cinat să administreze. (Guillouard, Pre- 
seription, I, No, 62, 17i; Alexandresco, 
XI, p. 196). 

curge atât în folosul cât și în 
chiar şi dacă n'are curator, și 
luni pentru îacerea inventarului 

(Civ. 690, 706 urm., 724 

Elle court contre une suceession vacante 

pendant les trois mois pour faire 

2. Această soluţiune are loc chiar atunci 
când succesiunea, mai întâi vacantă, ar îi fost în urmă accepiată de un moşte- 
nitor minor, deoarece efectul retroactiv 
al acestei acceptări nu împiedecă pre- scripția de a fiicurs în timpul vacanței ei. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 456; Guillouară, Prescription, Î, No. 158; A- 

p. 196, 197; Contra: Du- 
ranton, XXI, No. 521). 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPŢIUNE Art. 1885-1886 

Art. 1885. — Prescripţiunea unei creanţe condiționale sau cu termen nu poate incepe decât din momentul când s'a. împlinit 
condițiunea sau a expirat termenul. 

Acţiunile reale ale creditorului sau proprietarului sunt, prin 
excepțiune, supuse prescripțiunii în folosul celui ce deţine lucrul, Chiar și mai înainte de realizarea condiţiunilor sau de 
termenelor la care acele acţiuni pot îi 
urm., 1017 urm., 1022 urm., 1077 urm., 
1890, 1895; Civ. Fr, 2257). 

Tezt. fr. Art. 2257, — La 
A Vegard d'une ertance 

dition arrive; 

expirarea 
subordonate. (Civ. 1004 
1337 urm., 1408, 1800, 

prescription ne court point: 
qui d6pend d'une condition, jusquă ce que la con- 

A Legard d'une action en garantie, jusqu'ă ce que l'6viction ait lieu; a * . . . - . . A Vegard d'une ertance ă jour fixe, jusquă ce que ce jour soit azriv€. 
Doctrină, 

1. Art. 2257 c. civ. îr. (1885 c. civ. rom), 
nu prevede un caz de suspendare a pre- 
scripției, ci determină numai punctul ei de 
plecare, deoarece condiţia suspensivă şi 
termenul suspensiv nu au de efeci sus- 
pendarea cursului prescripției, ci o împie- 
decă numai de a curge. (Laurent, XXXII, 
No. 22; Baudry et 'Tissier, Prescription, 
No. 391; Guillouard, Prescription, |, No. 
152; Alexandresco, XI, p. 197, 198). 

2. Termenul prescripţiei creanţelor con- 
diționale curge dela îndeplinirea condiţiei. 
(Alexandresco, XI, p. 198). 

3. Această dispoziţiune nu se aplică 
creanței supusă condiţiunii pur potestative 
din partea creditorului, deoarece el nu 
poate prin inacţiunea sa să întârzie mo- 
mentul de când prescripţia va începe a 
curge în folosul debitorului său. (Gu- 
illouard, Prescription, IL, No. 153; Alexan- 
dresco, XI, p. 198). 

4. La creanţele cu termen cert sau în- 
ceri, prescripția va începe a curge de a 
doua zi după expirarea termenului, (Lau- 
rent, XXXII, No. 24; Guillouard, Pre- 
scription, Î, No. 137; Alexandresco, XI, 
p. 198). 

5. În cazul când creanţa e exigibilă la 
ai multe termene, prescripția va curge 
pentru fiecare fracțiune a datoriei, din 
Ziua scadenţei acestei fracțiuni. (Laurent, 
XXXII, No. 24: Alexandresco, XI, p. 198). 

6, Acţiunile reale ale creditorului sau 
proprietarului sunt, prin excepţie, pre- 
scriptibile în folosul celui ce deţine lu- 
crul, chiar şi înainte de îndeplinirea con- 
diției sau de expirarea termenului, la care 
pot fi supuse acele acţiuni. Din această 
dispoziție care este prevăzută în art. 1885 
$ 2 c. civ. rom. rezultă că regula pre- 
văzută de art. 1855 8-1 c. civ. rom. nu 
se aplică drepturilor reale adică proprie- 
tăţii şi desmembrărilor ei, ci numai pre- 
scripţiei liberatorii. (Alexandresco, XI,- 
p. 200). ' 

7. O aplicare a acestui principiu este 
că terțul achizitor al unor imobile în- 
străinate în folosul lui de către un uzu- 
fructuar, va prescrie proprietatea acestor 
imobile înaintea stingerii uzufructului. 
(Laureni, XXXII, No. 28; Guillouard, Pre- 
scription, I, No. 145; Alexandresco, XI, 
p. 202). . 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Din articolul 1885 al. 2 din codul 
civil, rezultă că deținătorul unui imobil 
poate prescrie în mod valabil, chiar 
înainte de iîncetarea uzufructului unei 
terţe persoane asupra acelui imobil. (C. 
Apel Bucureşti, s. I, 104 din 15 Aprilie 
1925, Buletinul C. Apel 13/1995). - 

CAPITOLUL IV. 

Despre timpul cerut pentru a prescrie. 

Secţiunea 1. — Dispozifiuni generale. 

Art. 1886. — Nicio prescripţiune nu poate începe a curge 
mai înainte de a se naşte acţiunea supusă acestui mod de 
stingere 1). 

  

1) Textul art, 1886, Cod. civ. nu există în Codul civil francez, 
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Art. 1887—1889 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

INDEX ALFABEŢIC (Laurent, XXXII, No. 47; Baudry et Tis- (la doctrină), sier, Prescription, No. ” 581; Guillouard, Cesiune 4, Notificare 4, Prescription, I, No. 43; Alexandresco, XI, Cod civil francez 1. Plăţi parțiale 2 p. 205). 
Ce Dosar iptiei 1, Preseaiaiie liberatorie 2, 6. Dacă însă creanța este cu termen, se Delict 10, 4,5, vor aplica dispoziţiile art. 2257 c, civ. fr. Daune 10, Rentă 7,8, (1885 e. civ. rom.). (Baudry et Tissier, Pobânzi 6 Sezdenţă, 7-9, Prescription, No. 581; Alexandresco, XI. Naşterea obligaţiei 1, 3—5. p. 205, 206). 

7. Dreptul de a cere veniturile rentelor Doctrină. perpetui şi viagere se prescrie conform art. 
1892 c. civ. rom. prin treizeci ani cu înce- 1. Potrivit dispoziţiilor art. 1686 e. civ. pere dela daia titlului constitutiv, iar nu rom.. câre nu există în codul francez nicio din ziua scadenţei primului termen a] ve- prescripţie nu începe a curge decât din  niturilor rentei. (Alexandresco, XI, p. 206, momeniul naşterii acţiunii supusă acestui 207). mod de stingere. (Alexandresco, . XI, p. 8. Când s'au plătit venituri de ale ren- 205). 
tei, prescripția începe a curge din ziua 2. Acest articol se exprimă în termeni ultimei plăți de venituri. (Alexandra prea generali, deoarece această regulă este XI, p. 207). privitoare numai la prescripţia liberatorie 9, Când creanţele se plătesc în părţi a dreptului de creanţă. (Alexandresco, XI, partiale la diferite termene, 'prescHipţia p. 205). 
fiecărei fracțiuni va începe din ziua exi- 3. În principiu, cursul prescripției pen-  gibilităţii ei. (Laurent, XXXII, No, 19; tru creanţe, începe odată cu nașterea obli-  Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 582; gației. (Baudry et Tissier, Prescription, No.  Guillouard, Prescription, Î, No. 76; Alexan. 364, 580, 581; Guillouard, Prescription, Î.. dresco, XI, p. 207). No. 71; Alexandresco, XI, p. 205). 10. Acţiunea de despăgubire, întemeiată 4, Preșcripția . liberatorie „Curge contra pe un fapt dăunător, începe a se prescrie cesionarului une1 creanţe din ziua cesiu- din momentul comiierei faptului, (Alexan. nui, cu toate că ea nu a fost notificată de-  dresco, XI, p. 207). bitorului, _deoarece dreptul cesionarului 1]. Regula prevăzută de art, 1886 _c. se naște „În Ziua cesiunii. (Alexandresco, civ. rom. suferă excepţie în cazurile pre- XI, p. 205). _ văzute de art. 1885 $ i şi 2, 1900 şi 1800-4 „5. În cazul când creanța produce do- «e. civ. rom. (Alexandresco, XI, p. 207, 208, bânzi, prescripţia liberatorie contra credi- 209; Comp.: Guillouard Prescription, ]. 

torului, curge din ziua naşterii obligaţiei No. 77, 80). ” | 
iar nu exigibilităţii primelor dobânzi. 

Art, 1887. — Termenul prescripțiunii se calculă pe zile, și nu pe ore. Prin urmare ziua în cursul cărei prescripțţiunea începe nu intră în acel calcul "). (Civ. 1888, 1889; Pr. civ. 729; Civ. Fr. 2260). Text. fr. Art. 2260. — La prescription se compte par jours, et non par heures. | 
„u zi, iar nu dela oră la oră, (Alexandresco, Doctrină, . XI, p. 209). . | , 2. Ziua în care a început prescri ţia nu 

1. Termenul prescripției se calculează se socoteşte î (Alexe e 

„Ti! d e , Il 
pe zile, iar nu pe ore, adecă dela zi la p. 210). ie în caleul (Alexandresco, Ă „Art, 1888. — Ziua se împarte în 24 ore. Ea începe la miezul nopţii şi se îinește la miezul nopții următoare?). (Civ. 1887). 

Doctrină, 
: AA ip DOPlii şi se sfârşeşte la miezul nopţii ur- 1. Ziua are 24 ore ȘI începe la miezul  mătoare. (Alexandsesco; XI, p. 210) i 

dupa, 1889. — prescripțiunea nu se socotește câștigată, decât nirea celei după urmă zile a termenului defipt prin lege. (Pr. civ. 730; Civ Fr 2261). 
P P s 

civil oră art, francez Corespunzător 2269, lipseşte ultima frază, împreună cu întreg “textul art, 1888 Cod. 2) Textul art. 1888 Cod. civ. nu există în Codul civil francez, 

— 490 —  



  

  

Codul civil 

Text. fr. Art. 2261, 
est aecompli. 

Doctrină, 

1. Ziua în care prescripiia Sa împlinit 
se socoteşte toată, chiar dacă ar fi o săr- 
bătoare legală. (Alexandresco, XI, p. 210). 

2, Astfel, de exemplu dacă prescripţia 
a început în ziua de 1 Ianuarie, ea va fi îndeplinită când ziua de 1 Ianuarie a ul- 
timului an va fi terminată, iar acţiunea 
creditorului sau proprietarului întrodusă 
la 2 Ianuarie, va fi declarată prescrisă. 
(Alexandresco, XI, p. 211). 

Termenele prescripţiei însemnate cu 
lunile sau săptămânele se sfârşesc în ziua 
lunii sau a săptămânii corespunzătoare cu 
ziua punciului de plecare, (Alexandresco, 
XI, p. 211). 

4, Astfel, de exemplu, dacă prescripția 
de şase luni a început în ziua de ( la- 
nuarie, ea va fi îndeplinită la sfârşitul 

DESPRE PRESCBIPȚIUNE Art. 1890 

— Elle est aequise lorsque le dernier jour du terme 

zilei de 1 Iulie următor, iar acţiunea cre- 
ditorului sau proprietarului introdusă la, 2 lulie va fi declarată prescrisă, (Alexan.- 
dresco, XI, p. 211). 

„ Dacă termenul prescripției începe la 
29, 50 sau 31 ale lunii şi se împlineşte în- 
ro zi în care luna nu are acea zi cores- 
punzătoare, el va fi îndeplinit în ziua cea 
in urmă a lunii. (Alexandresco, XI, p. 
211). 

6. Dispoziţiile art. 1889 ce, civ. rom, își 
găsesc aplicaţiunea atât la preseripția a- 
chizitivă cât şi la cea, liberatorie. (Alexan- 
dresco, XI, p. 212). 

7. Tribunalele vor aprecia în mod su- 
veran, fără controlul instanţei de recurs, 
timpul posesiunii invocat în vederea pres- 
cripției achizitive. (Alexandresco, XI, p. 
212). 

Secţiunea II. — Despre prescripțiunea de 30 anii, 

Art. 1890. — Toate acţiunile 
care legea nu le-a declarat nepres 
un termen de prescripţiune!), se 
fără ca cel ce invoacă aceast 
vreun titlu, şi fără să i se poată 
557, 559, 565, 639 urm., 6 
urm., 1863 urm., 1875 urm., 1891 
Pr. pen. 599; L. jud. oc. 111; 

Tezi. fi. Art. 2262, — 'Toutes: les 
prescrites par trente ans, sans que celui 
den rapporter un titre, ou 
mauvaise foi. 
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i nexistență 17. 
Drepturi 4. Ipotecă 15. Drepturi de familie 8. 

Drepturi facultative 12, 
Drepturi personale 10, 14. 

Drepturi reale 8, 9, 15. 
Excepţii 21. 
Facultăţi legale 13. 

Nulitate 11, 18. 
Obligaţie de a face 10. 
Ordine publică 17, 18. 
Partaj 2. 
Petiţie de ereditate 9. 
Plata lucrului nedatorit 10, 

clarat neprescriptibile » care a fost intercalată de legiuitorul nostru în art, 1890 
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Art. 1890 

Revendicare 16, 17. 
Revocare 11. 
Servitute 15, 
Stare civilă 2, 
Succesiune 9. 
Termen 1, 2. 
Testament 11, 
Titlu 5, 6. 
Uzufruct 15. 

Posesiune precară 6. 
Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie achizitivă 3— 

5, 7, 16. , 
Prescripţie liberatorie 3, 

3. 
Proprietate 16, 17, 
Rea credinţă 4. 
Reducţiune 11. 

Doctrină, 

1. Potrivit dispozițiilor art, 2062 c. civ 
francez (1890 codul civil român) toate 
drepturile — cuvântul acţiune din text, 
irebue înțeles în sensul de drept — se prescriu prin trecere de treizeci ani, dacă 
legea nu a prevăzut o prescripţie mai scurlă sau nu le-a declarat imprescriptibile, (Mourlon, III, No. 1927; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 584; Alexandreseo, XI, 
p. 215, nota 5). 

2. Ca exemple de drepturi şi acţiuni imprescriptibile se citează: acţiunea pen- tru reclamarea stării civile în privinţa co- pilului, acţiunea în împărteală, cât timp ține indiviziunea, creanțele  condiționale sau cu termen, cât timp condiția nu s'a îndeplinit şi termenul nu a expirat, etc. (Mourlon, III, No. 1997; Planiol, II. No 655; III, No. 2048; Alexandresco, XI, p. 215, nota 3). ! 
3. Dispoziţiunile art, 2262 ce. civ. fr. îşi găsesc aplicaţiunea atât la prescripţia Ii- beratorie câţ şi la prescripția achizitivă. (Laurent, XXXII, No. 567. Baudry et Tis- sier, Prescription, :  Guillouard, Prescription, I, No. 529; Planiol, I, No. 2706; Alexandresco, XI, p. 215). 
4. Prescripția achizitivă de treizeci ani se îndeplineşte, chiar dacă posesorul este de_rea credință, (Alexandresco, XI, ». 215). » „7 asemenea, această prescripţie se îndeplineşte, fără să fie nevoie ca pose- sorul să producă vreun tiilu câre să spri- jine posesiunea sa. (Alexandresco, XI, p. 216) 

, 
„6. In cazul când posesorul produce un titlu din care rezultă că posesiunea sa a fost precară, el nu va putea să prescrie niciodată. (Guillouard. Prescription, I, No. 533; Alexandresco, XI, p. 216). 
7. Pentru ca posesiunea de treizeci ani să poată conduce la prescripţie, trebueşte ca ea să îndeplinească condițiunile prevă- zute de art. 9229 urm. e. civ. fr. (1847 urm., €. civ. rom,), deoarece aceste condi- „ ţii se cer pentru toate prescrpiţiile achizi- tive în genere. (Guillouard, Prescription, I, No. 53%; Alexandresco, XI, p. 216). 
8. Dispoziţiile art. 2262 e. civ. îr. (1890 €. civ: rom.) se aplică atâţ drepturilor reale, cât . şi drepturilor personale. afară de drepturile de familie şi alte drepturi şi acţiuni declarate de lege imprescripti- bile. (Alexandresco, XI, p. 217). 9. Astfel, în privința acţiunilor sau repturilor reale, acțiunea în petiție de e- reditate se prescriere prin trecere de irei- zeci de ani dela: data deschiderii suece- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciri] 

siunii. (Planiol, III, No, 
dreseo, XI, p. 217, nota 1). 

10. In privinţa drepturilor personale, se prescriu prin trecere de treizeci ani: ac. 
țiunile care derivă din o obligaţie de a face, acţiunile întemeiate pe o condictio 
indebiti, acțiunile în despăgubiri pentru daune rezultate din delicte sau cuasi-de- licte, acţiunea pauliană. (Planiol, II, No. 1287; Alexandresco, XI, p. 217, nota 1). 

1. De asemenea, acțiunea în anularea unui testament, acţiunea în revocarea u- nei donaţiuni pentru naştere de copil, ac- țiunea în reducţiune a unei donaţiuni sau a unui testament. (Planiol, III, No. 3152; Alexandresco, XI, p. 217, nota 1), 
12, Se prescriu prin trecere de treizeci 

ani de asemenea, acțiunile care au de o- biect drepturi facultative rezultate din convenția părţilor, cum ar fi de exemplu, drepiul concedat unei persoane de a elădi pe un teren ce nu-i aparţine. (Alexan- dresco,_XI, p. 217). ! 13. Facultăţile legale conferite prin lege şi care decurg din libertatea sa firească sunt  imprescriptibile. Astfel ar Îi de exemplu, facultatea ce are proprietarul de a clădi pe terenul său, (Alexandreseo, XI, p. 217, nota 2). - 
14. Pentru drepturile personale, dacă creditorul a stat în inactiune timp de treizeci ani, debitorul poate să înlăture acțiunea prin prescripția _liberatorie sau extinctivă. (Alexandresco, XI, p. 218), 
15. Drepturile reale: uzufructul, servi- tuţiile şi ipoteca se prescriu prin neîntre- buințare iimp de treizeci ani. pm pres- cripție liberatorie. (Huc. XIV. No. 63 urm. Baudry et Tissier, Prescription, No. 697: Alexandreseo, XI. p. 218). , 16. Dreptul de proprietate nu se stinge prin neîntrebuinţare oricât timp ar. trece, ci acţiunea de revendicare se prescrie nu- mai dacă un terț a dobândit proprietatea imobilului prin uzucapiune.  (Duranton, XI, No. 544; Demante et Colmei de San- 

terre, VIII, No. 369 bis. IV, urm.: Aubry et Rau, ed. 4a. VIII, $ 772, p. 429; Lau- rent, XXXII, No. 583; Huc. XIV, No. 434 Bufnoir, Proprietâ et contrat, p. 179 urm.: Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 592 urm.: Guillouard, Prescription, II, No. 612, 655; Planiol, I, No. 2246; .Alexandresco. XI, p. 87, nota 6, 98, nota 1, 218, 219). 
17. Dacă proprietarul a predat imobi- 

lul în baza unui act inexistent. dreptul lui 
e a cere reîntoarcerea imobilului nu se pierde oricât timp ar trece, deoarece drep- tul de a_invoca inexistența actului, ca şi o nulitate de ordine publică, nu se pres- crie prin trecere de treizeci ani. (Huc, XIV, No. 434; Baudry et Tissier, Preserip- tion, No. 589, 590; Alexandresto, XI p. 

219). o 

18. Dreptul de a cere anularea actelor, 
când nulitatea nu interesează ordinea pu- blică şi afară de cazurile speciale, când le- gea derogă, cum ar fi în cele prevăzute de art. 1504 c. civ. fr. (1900 ce. civ. rom), 

2048; Alexan- 
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Codul civil 

se prescrie prin trecere de treizeci ani.. 
(Baudry et Tissier, Prescription, No. 591. 
Alexandresco, XI, p. 219). 

19. Faptele petrecute cu treizeci ani 
înainte şi care formează motive de divorţ 
nu mai pot fi invocate, deoarece s'a pres- 
cris dreptul de a le mai invoca. (Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 595; Alexan- 
dresco, XI, p. 219). 
20. Codul civil şi codul de procedură ci- 

vilă cuprinzând numeroase aplicaţiuni ale 
art. 2202 c. civ. fr. (1890 ce. civ. rom.) (A- 
lexandresco, XI, p. 222 urm.). 

21. Prin trecere de ireizeci ani se sting 
nu numai acţiunile reale şi personale, ci 
şi dreptul de a invoca excepţiile, deoarece 
un drept stins prin prescripţie nu poate 
servi de bază unei excepţii. (Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 612: Alexan- 
dresco, XI, p. 226; Contra: Guillouard, 
fzeseription, I, No. 54; Planiol, II. No. 
1291). | 

Jurisprudență. 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Proprietatea nu se poate pierde prin 
neuz, deci acţiunea în revendicare se poate 
oricând exercita, iar art. 1890 codul civil 
nu-i aplicabil, în speţă, afară de cazul 
când un altu! justifică că a prescris imo- 
bilul revendicat. 
Deşi în alte cazuri nimic nu s'ar fi opus 

ca apelanţii-pâriii să fi dobândit prin pre- 
scripție proprietatea terenului în litigiu, 
intervertind posesiunea de precară în u- 
(ilă, în speţă însă raportul între părţi 
fiind dela cumpărător la vânzător, acest 
mijloc de apărare e imposibil de susținut 
din cauza obligțiunii de garanţie ce vân- 
zătorul datorează cumpărătorului (art. 
1357 codul civ.), aşa că proba cu martori 
cerută apare ca inutilă. 

Chiar în cazul când sar susține că o- 
bligația de garanţie se găseşte azi stinsă 
prin trecere de 30 ani, şi în -acest caz pro- 
ba cu martori este inutilă pentrucă pe tot 
timpul durata posesiunii exercitată de ape 
lanţi neputând fi decât precară din cauza 
principiului că: cine trebue să garanteze 
nu poate să evingă, deci apelanţii nu pu- 
teau începe o posesiune utilă decât după 
stingerea acestor obligaţiuni, adică, în spe- 
ță, dela 1 Februarie 1915 înainte. , 

In afară de aceste consideraţiuni din 
chiar cetirea textului art. 1858 al. 2 cod. 
Civ, se vede că  intervertirea  posesiunii 
este cu neputinţă când procesul șe poartă 
între cumpărător şi vânzător, căci nu se 

"poate înțelege cum vânzătorul ar deţine 
posesiunea dela cumpărător şi cum ar pu- 
tea tăgădui dreptul acestuia asupra lu- 
crului. (Trib. Romanați $. [, 634 din 20 
Mai 1925, Jur, Gen. 1925 No. 1657). 

2. Dreptul de proprietate, ca şi acţiunea 
în revendicare, nu se sting prin neîntre- 
buinţare, cât iimp bunul n'a fost uzuca- 
pat de altcineva. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE “Art, 1890 

In speţă, pâritul şi antecesorii săi fiind 
detentori precari, posesiunea lor nu putea 
conduce la uzucapiune, încât cu toată ne- 
posedarea şi inerția reclamanţilor de 
peste 30 ani, ei n'au încetat de a fi pro- 
prietarii imobilului, aşa că în atari împre- 
jurări trebue respinsă invocarea prescrie- 
rii acţiunii, pentrucă nu se poate concepe 
drept fără acţiune. (C. Apel Tg. Mureş, 
589 din 16 lunie 1925, Pand. Rom. 19%, 
III, 148). 

3. Proba prescripţiei şi respingerea pro- 
bei cu martori în dovedire, sunt chestii de 
fapt, lăsate la aprecierea instanțelor de 
fond. (Cas. [, 1767 din 50 lunie 1925, Pand. 
Rom. 1926, III, 33, Pand. Săpt. 26 din 1925). 

4, aj Dacă este adevărat că probibiţiu.- 
nile legale, edictate într'un interes de or- 
dine publică, sunt sancţionate prin nuli- 
tăți virtuale şi de drepti, totuşi, atunci 
când convenţia atinsă de o astfel de nu- 
litate a iost executată în fapt prin remi- 
ieri voluntare de prestaţiuni reciproce şi 
ulterior survin neînţelegeri, cu privire la e- 
ficacitatea ei, intervențiunea Justiţiei este 
indispensabilă, pentru a se constata ju-: 
decătoreşte nulitatea pretinsă, pentru ca 
apoi partea interesată să poată cere re- 
stabilirea situaţiei juridice anterioare con- 
vențiunii. 

b) Potrivit art. 1890 ce. civ., toate ac- 
țiunile atât reale cât şi personale, pe care 
legea nu le-a declarat imprescriptibile şi 
pentru cari n'a fixat un termen de pre- 
scripțiune, se vor prescrie prin 30 ani. 

Rânduelile acestui text se aplică şi a- 
tunci când e vorba de o convenţiune de- 
clarată nulă de lege, cum ar fi în speţă 
vânzarea unui teren rural către un străin 
împotriva prohibițiunii formale a Con- 
stituţiunii, întru cât scopul prescripţiei nu 
este de a valida o convenţiune ilegală, ci 
de a se închide, după trecerea timpului 
fixat de lege pentru exercițiul acţiunilor 
orice acces în Justiţie, peniru a nu se 
prelungi la infinit incertitudinea dreptu- 
lui şi a se turba situațiuni dobândite, lu- 
cru ce ar fi cu multi mai dăunător ordi- 
nei publice. (Cas. I, 3315 din 9 Noemvrie 
1925, Pand. Rom. 1926, I, 122, Pand. Săpi. 
29 din 1925, Curier Jud. 32 din 1926). 

5, Din moment ce tribunalul constatase 
că intimaţii au în favoarea lor prescripţi- 
unea achizitivă prin o posesiune de 30 ani 
şi că deci nu se poate ţine seama de ac- 
tele de proprietate ale recurentului, adău- 
garea unor acte de proprietate de către 
aceeaşi parte nu putea întru nimic să în- 
iluenţeze asupra situaţiei, aşa că omisiu- 
nea instanței de a se pronunţa asupra ce- 
rerii de amânare pentru producerea unor 
atari acte, nu poate fi esenţială. (Cas. I, 
dec. 4525 din 4 Decemvrie 1925, Jur. Gen. 
1926, No. 1082). 

6. Art. 1900 cod. civil, scurtează, prin 
excepţie, la zece ani timpul cerut pentru 
prescrierea acţiunii în nulitate sau stri- 
carea convenţiunii. 

Testamentul, fiind un act de voință u- 
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Art. 1891-1892 

nilaterală, deci nu o convenţie care pre- 
supune coexistenţa a cel puţin două vo- 
ințe ce se întâlnesc în perfect acord, ac- 
țiunile prin care se atacă un partaj făcut 
prin acest mod, pentru motivul că testa- 
torul nu a respectat rezerva. se prescriu 
prin 30 ani, conform art, 1890 cod. civ. 
(C. Ap. Iaşi s., IL, jurnal din 28 Ianuarie 
1926, Jur. Gen. 1926 No. 370). 

7. Creanţele contra Statului se prescriu 
prin trecerea unui termen de 5 ani, indife- 
rent de nâiura creanjei. (Cas. s. I, 1904 din 12 Martie 1926, Pand. Săpt. 27 din 
1926). 

8. În acţiunile de revendicare dovada 
prin excelență a dreptului de proprietate 
pretins este titlul constituit de autor, Când 
acest liilu este lovit de o cauză de nuli- 
iate absolută (relativ) atunci cauza drep- tului-acţiune dispărând, acţiunea devine 
nefondată, 

In speţă, fiind vorba de o acţiune în re- vendicare întemeiată pe titlu translativ lo- vit de nulitate absolută, pârîtul s'a putui 

Art. 1891. — Instanțele înce 

DESPRE PRESCBIPȚIUNE Codul ciși] 

apăra uşor şi cu succes invocând nulitalea titlului pe cale de excepţie, revendicantul cumpărând un bun dela împroprietărire 
cu eludarea formalităţilor impuse de le. gea privitoare la înstrăinarea loturilor do- 
bândite prin împroprietărirea din 15 Mar- 
tie 1925. 

Pe acţiunea reală a reclamantului s'a altoii acţiunea personală a pâriiului, "a- 
vând de obiect anularea actului, nulitate 
de ordine publică impusă de legiuitor ca 
o măsură de conservare naţională, dictată de interese superioare de ordin economic şi social, nulitate ce poate fi invocată de 
oricine are interes şi de Ministerul pu- 
blic; nulitate care nu se acopere prin con- 
firmare şi nici prescrie decâţ după 30 ani. (Jud. Ghergani-Dâmboviţa. cart. de jud. 
civilă No. 250 din 1926, Jur. Gen. 1926 
No. 1055). 

9. A se vedea: art, 700, nota 1; art. 
786, noia 5; art. 1306, nota 1; art. 1847, 
nota 5, 

pute și delăsate se vor prescrie, în lipsă de cerere de peremțiune, prin treizeci ani socotiți dela cel după urmă act de 
prescripţiune al acţiunilor 

Doctrină, 

1. Textul art. 1891 e, civ. rom. nu există în dreptul francez, ci este împrumutat de legiuitorul român dela dreptul ro- mân anterior. (Alexandresco, XI, p. 156, texi și nota 1, 221). 
2. Ari. 1891 c. civ. rom, prevede cazul în care o instanţă începută şi neperimată a stat pendinte timp de treizeci ani, cu începere dela ultimul act de procedură şi când ea se prescrie. In asemenea caz, pre- scripția începută înainte de introducerea 

Art, 1892. — Renditele sau sunt niciodată exigibile şi cari produc în 
pe viață, se 
lor constitutiv 2), (Civ. 1639 urm, 

periodice sau în perpetuu sau ani incepând dela data titlului 1893). 

Doctrină, 

se face apli- . 1890 c. civ. la rentele perpetui sau viagere, care produc în folosul credi- torului Venituri periodice în perpetuu sau pe vieață, prevăzându-se că renta, a- dică dreptul în sine, se prescrie prin tre- DI 

procedură, oricare ar îi termenul de | | în urma căror se vor fi început acele instanțe 1), (Civ. 1869 urm.; Pr. civ. 257 urm., 404; L. jud. ocoale 111). 

acţiunii este întreruptă, însă începe 0 nouă prescripţie a instanţei neperimate şi lăsată în părăsire, dela ultimul act de procedură, și aceasta oricare ar fi ter- menul de prescripţie al acțiunilor în baza cărora instanța ar fi deschisă, (Alexan- dresco, XI, p. 156, 157, 221). 
3. Prescripţia instanţei se deosebeşte de perimare, deoarece dacă instanţa a fost perimată, reclamantul poate face o nouă acțiune, ceea ce nu poate avea loc dacă instanța a fost prescrisă. (Alexandresco, 

XI, p. 221). 

prescriu prin treizeci 

cere de treizeci ani, cari curg dela data titlului _constitutiv ” aj rentei. (Alexan- dresco, XI, p. 206, 227). 
2. Veniturile rentei ajunse ia scadenţă, se prescriu conform art. 1907 c, civ. rom. prin irecere de cinci ani (Alexandresco, XI, p. 227), 

1) Textul art. 1894 Coa, civ nu există în Codul civi 
» cive 3 vil francez. 2) Textul art, 1829 Cod. civil Român nu există în Codul civil Francez, 
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Codul civil DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1893—1894 

Art. 1893. — După 28 ani dela data titluiui constitutiv sau 
a celui de pe urmă titlu, debitorul poate îi constrâns să procure 
un nou titlu creditorului sau reprezentanților săi. (Civ. 1105, 1189, 
1865 $ 3, 1885, 1890; Civ. Fr. 2263). _ - 

Teai. jr. Art. 2268. — Apris vingt-huit ans de la date du dernier titre, 
le debiteur d'une rente peut &tre contraint î fournir ă ses frais un titre nouvel ă 
son ereancier ou ă ses ayants-eause. 

Doctrină, 

1. Creditorul rentei poate face dovada 
că dreptul său nu sa prescris prin inac- 
țiune timp de treizeci ani. Această do- 
vadă se va face potrivit regulelor de 
drept comun, prin chitanțe de plata 
veniturilor, prin scrisori emanate dela 
debitorul rentei, prin mărturisire, jură- 
mânt, etc. (Huc, XIV, No. 459; Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 622; Gu- 
illouard, Prescription, I, No. 262; Alexan- 
dresco, XI, p. 227). | 

2, Deoarece cea mai bună dovadă că 
dreptul la rentă nu este prescris se face 
prin chitanţele de primirea veniturilor, 
care fiind în mâinile debitorului, el le 
poate ascunde pentru a pretinde că cre- 
ditorul nu şi-a exercitat dreptul său timp 
de treizeci ani, art, 2265 ce, civ. fr. (1893 
c, civ. rom.), dă facultatea creditorului sau 
reprezentanţilor săi să constrânsă pe de- 
bitorul rentei a le procura un nou titlu 
de rentă după 28 ani dela data titlului 
constitutiv al rentei sau în termeni mai 
generali dela data ultimului act care con- 
stată obligaţia debitorului. (Alexandresco, 
XI, p. 227). 

3. Această facultate poate fi exercitată 
de creditorul rentei sau de reprezentanţii 
săi, la fiecare expirare a termenului de 
28 ani, chiar dacă ei au dobândit o ho- 
tărîre care condamnă pe debitorul rentei 
să plătească oarecari venituri. (Huc, XIV, 
No. 459; Alexandresco, XI, p. 227, 228). 

4, În cazul când se constată că veni- 
iurile rentei au fost plătite şi prescripţia 
a fost întreruptă, un titlu mai vechiu de 
treizeci ani va rămâne valabil, fără să 
fie necesar un titlu nou. (Alexandresco, 
XI, p. 228). : , 

5, Creditorul îşi poate procura un titlu 
nou prin bună înţelegere sau prin justiţie, 
în care caz hotărîrea obţinută ţine loc 
de titlu. (Mourlon, III, No. 1982; Huc, 
XIV, No. 439; Alexandresco, XI, p. 228). 

6. Dispoziţiunile art. 2265 ce. civ. fe. 
(1895 c. civ.: rom.), îşi găsesc aplicaţia la 
tot felul de rente, fie perpetue, fie via- 
gere. (Alexandresco, XI, p. 228). . 

7. Acest articol nu se aplică detento- 
rului unui fond ipotecai pentru garantarea 
rentei, nici debitorului unei servituţi, de- 
oarece el este înfiinţat numai în folosul 
rentelor şi nu poate fi întins la alte ca- 
zuri neprevăzute de lege. (Iroplong, Pre- 
scription, Ii, No. 844; Laurent, XXXII, No. 
381; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
625; Alexandresco, XI, p. 228). 

8. De asemenea, nu se aplică la dato- 
riile unui capital exigibil după treizeci 
ani, deoarece în acest caz, prescripţia 
începe a curge după expirarea termenului. 
(Troplong, Prescription, II, No. 844; De- 
mante ei Colmet de Santerre, VIII, No. 
370 bis, II; Laurent, XXXII, No. 581; Bau- 
dry et Tissier, Prescription, No. 625; Gu- 
illouard, Prescription, [, No. 261; Alexan- 
dresco, XI, p. 228). 

    
îs Art. 1894, — Regulele prescripțiunii relative la alte obiecte 
decât cele cuprinse în acest titlu și cari sunt expuse la locurile 
respective din acest Codice, exclud aplicarea dispoziţiunilor acestui 
titlu în toate cazurile când sunt contrarii lor. (Civ. 118, 122, 163, 
165, 167, 290 urm., 301—303, 489, 490, 498, 557, 559, 579, 580, 
619, 623 urm., 628, 639 urm., 700, 720, 722, 783, 789, 833, 840, 
931, 1334, 1359, 1375, 1512, 1800 $ 4, 1901; C. com. 945 urm; 

Civ, Fr. 2264). 

Teaii. fr. Art. 2264. — Les râgles de la prescription sur d'autres objets 
que ceux mentionnâs dans le present titre, sont expliqutes dans les titres qui leur 
sont pxropres, 

Doctrină, este inuiil şi putea fi eliminat. (Alexan- 
” Di dresco, XI, p. 228, 229). 

1. Ari. 2264 ce, civ, fr, (1894 c. civ. rom.). 2, Prescripţia de treizeci ani, care este 
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Art. 1895 DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciri] 

cea mai lungă, este regula generală, iar alte titluri ale codului, oricare ar fi du. prescripţiile mai scurte sunt excepțiuni, rata lor, afară de derogările care rezultă cari nu pot fi întinse prin analogie. (A- din dispoziţii speciale, (Laurent, XĂXIU, lexandresco, XI, p. 229). , No. 374; Huc, XIV, No. 324, 440; Baudry 3. Titlul prescripţiei cupride regulele et Tissier, Prescription, No. 588; Alexan- dreptului comun asupra materiei şi se  dresco, XI, p, 229). ; aplică şi celorlalte prescripții cuprinse în 

Secţiunea III. — Despre prescripfiunile de 10 până la 20 ani. 

Art. 1895. — Cel ce câştigă cu bună credință și printr'o justă cauză un nemișcător determinat, va prescrie proprietatea aceluia prin zece ani, dacă. adevăratul proprietar locueşte în circum- scripțiunea curții de apel unde se află nemișcătorul, şi prin douăzeci ani dacă locuește afară din acea circumscripțiune. (Civ. 87 urm., 462 urm., 462 urm., 471, 486, 557, 639 urm., 644, 818, 840, 1800, 1896 urm., 1902; C. com. 947, 948; Civ. Fr. 2265). 
| Tezi. fi. Art. 2265. — Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la, propri€te par dix ans, si le v&ritable propriâtaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'âtendue de laquelle J'immenble est situ6; et par vignt ans, s'il est domicili€ hors dudit ressort, 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N,, Despre succesiuni, p. 10, 11; Despre ipoteci, p. 255 urm; Ionașcu R, TaaraN, Notă sub Trib. Tecuci, .56 din 23 Martie 1925, Pand. Rom, 4925, II, 199. 

INDEX ALFABETIC deoarece este un imobil prin obiectul la „da doctrină). care se aplică. (Laurent, VI, No. 358; Bau- Abitaţie 4. Prescripţie 1 urm, dry et Tissier, Prescri tion, No. 696; Cohn 
Acţiune pauliană 7 Proprietate 8, y i P , C | 
Anulare 10, 14. Resciziune 44, et Capitant, I, p. 809; Alexandresco, XI, 
Gircumscripţie 15—18. Reşedinţă 16. p. 255). ondiţie 14. evendicare 8, 10. 

i i itati 
Domiciliu 16, Rezoluţiune (0, 14. 4. De jăexnenea şi uzul şi abitaţia i 
Efecte 8, Servitute 5, 44. 42 au de obiect imobile, (Alexandresco, XI, 
Evicţiune 14, Stat 17. . p. 235). Impbile 2 8, 4, Îrietă interpretare 4 5. Servituţiile prediale însă, nu pot fi 

e. TI —106, A . .. . . . 

Interpretare strictă 7. Terţi 8. dobândite prin prescripţie de 10-20 ani. 
Potsă 6 15 Universalitate 2. (Huc, XIV, No. 441; Baudry et Tissier, 
Ocuinţă 15, 16. z4. 

“inți . : iți 
Lucruri imobile 3,. Uzufruct 3, 13, Prescription, No. 696; Colin et Capitant, 

Nulitate 10, 14, Vicii 10. + p. 900; Alexandresco, XI, p. 233; Con- | tra: Planiol, IL, No. 2952). | Pe 6. Dispoziţiunile art, 2265 e. civ. fr, Doctrină, (1895 c. civ. rom.), nu se aplică dreptului ipotecar. (Alexandresco, XI, p. 255); 7. De asemenea, nic acţiunii pauliene. 

Plata preţului 9. 

1. Ai Lescripția de zece până la douăzeci ani, iiind o excepţie dela dreptul comun (Alexandresco, XI ci 

u 
? A pi 

. 
i sp. 254 . 

după care prescripţia este în genere de 8. Efectul prescripţiei ie 10-20 ani este 
treizeci ani, este de strictă interpretare, de a fare ca posesorul să dobândească 
(Alexandresco, XI, p. 252), roprieta imobilului față de 

2, Prescripţia de zece până la douăzeci E matea %I bilului posedat, faj pre- 
ani prevăzută de art. 1895 şi 1897 ce. civ. scripția într'o acţiune -în revendicare ce 
rom, nu se aplică universalităţii de bu- ar introduce-o contra unui terț posesor. 
nuri, nici lucrurilor mobile, ci numai la  (FHue, XIV, No. 461. Baudry et Tissier, 
unul sau mal multe imobile determinate. Prescription No 26. 101, 695; Alexan- 
(Marcade, Art, 2260: Huc, XIV, No. 441; dresco, XI, p. 235) ” : ” 
Baudry et Lissier, Prescription, No. 651 ; „ Prescripţia de 10-20 ani nu scuteşte 
Guillouard, Prescription, I, No. 538; Pla- pe dobânditor de obligaţiile sale personale 
NI0l, I, No. 2658; Colin et Capitant, I, p. faţă de acela cu care a tratat achiziţia 
899; Alexandresco, XI, p. 251, nota 1, 250, imobilului, cum ar fi plata prețului da- 
255, 257). , , torit care poate fi cerută de vânzător timp 
3, Uzufructul unui imobil poate fi do- de treizeci ani dela data achiziţiei. (Tro- 

bândit prin prescripţie de 10—20 ani, plong, II. No. 850; Guillouard, Prescrip- 
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Codul civil 

tion, IL, No. 593; Alexandresco, XI, p. 254, 
235). . 

10. Prescripția de 10-20 ani nu libe- 
rează imobilul de viciile care pot atrage 
nulitatea sau rezolvarea titlului în baza 
căruia imobilul a fost dobândit de pose- 
sorul care a prescris. In acest caz, deşi 
adevăratul proprietar nu mai poate reven- 
dica imobilul, deoarece a fost dobândit 
prin prescripţie, însă el va putea exercita 
în numele vânzătorului, al cărui creditor 
este, acțiunea în anulare sau rezoluţiune. 
(Baudry ei 'Tissier, Prescription, No. 699; 
Alexandresco, XI, p. 235). 

1]. Posesorul dobândeşte prin prescrip- 
ție imobilul cu servituţile ce-l grevau şi 
care se prescriu numai prin neîntrebuin- 
ţare timp de treizeci ani. (Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 69; Alexandresco, 
XI, p. 255). 

12. Posesorul nu dobândeşte prin uzu- 
capiunea de 10-20 ani servituţile active 
continue şi aparente ce se exercitau de 
către fondul dobândit asupra altui fond, 
deoarece aceste servituți nu pot fi dobân- 
dite prin prescripția de 10-20 ani, ci nu- 
mai prin prescripţia de treizeci ani. (A- 
lexandresco, XI, p. 235). 

13. Dacă imobilul dobândit prin pre- 
scripție de 10-20 ani era grevat de un 
drept de uzufruct, el se va stinge prin 
efectul prescripției, deoarece posesorul a 
dobândit deplina proprietate. (Demolorabe, 
X, No. 742; Troplong, Prescription, II, 
No. 854; Guillouard, Prescription, II, No. 
59; Alexandresco, XI, p. 255). 

_14. Prescripţia de 10-20 ani liberează 
imobilul de riscurile evicţiunii, care ar 
putea rezulta din acţiunile în anulare, sau 
tesciziune sau în rezoluţiune existente în 
persoana precedentului vânzător sau de 
existența unei condiţii la care era supusă 
rezolvirea titlului vânzătorului. (Demo- 
lombe, XXV, No. 565; Larombiăre, Obli- 
șations, Art. 1184, No. 109; Demantevet 
Colmet de Santerre, V, No. 105 bis, VI; 
Laurent, XXXII, No. 59, 425; Huc, XIV, 
No. 461; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 698; Alexandresco, XI, p. 236). 

15. Termenul prescripţiei este de zece 

DESPRE  PRESCRIPȚIUNE Art. 1896 

ani când proprietarul contra căruia se 
prescrie este prezent, adică dacă locueşie 
În circumscripția curţii de apel unde se 
află situat imobilul şi de douăzeci ani 
dacă e absent, adică dacă locueşte în cir- 
cumscripţia altor curţi de apel. (Planiol, 
1, No. 2670; Alexandresco, XI, p. 266). 

16. Legea sa referit la locuinţa de 
fapt, adică la reşedinţa proprietarului, iar 
nu la domiciliul său. (Alexandresco, XI, p. 
266). 

17. Termenul prescripției în privinţa 
Statului se va îndeplini totdeauna prin 
irecere de zece ani, deoarece el este con- 
siderat prezent în toate părţile, el având 
pretutindeni agenţi însărcinaţi să vegheze 
la interesele sale. (Laurent, XXXII. No. | 
419; Huc, XIV, No. 573; Baudry et Tissier, 
Prescripiion, No. 694; Guillouard; Pre- 
scription, II, No. 579; Alexandreseo, XI, 
p. 266, 267). | 

18. In caz când prescripţia se exercită 
contra a doi proprietari indivizi, din care 
numai unul locueşte în circumscripţia 
curții unde este situat imobilul, numai 
partea indiviză a acestui proprietar se va 
dobândi prin prescripţie de zece ani, iar 
a celuilalt se va îndeplini prin douăzeci 
ani. (Laurent, XXXII, No. 42; Huc, XIV, 
No. 455; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 695; Guillouard, Prescription, Il, No. 
590; Planiol, I, No. 2672; Alexandresco, 
XI. p. 267). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927) 

1. Faptul că o comoştenitoare a cum- 
părat cu un act drepturile în succesiune 
şi a altor comoștenitori, nu-i conferă un 
just titlu pentru a prescrie prin 10 ani 
contra celorlalți comoştenitori, deoarece 
având buna ştiinţă că aceştia din urmă 
trăiesc şi au şi ei dreptul, n'a putut cum- 
păra valabil şi deci prescrie. (C. Apel Bu- 
cureşti, s, IV, 31 din 50 Ianuarie 1926, 
Bul. C. Apel. 6/1926). 

2. A se vedea: ari. 729, nota 9; art. 1167, 
nota 2; art. 1169, nota 2, 

Art. 1896. — Dacă adevăratul proprietar a locuit, în diferite 
timpuri, în circurnscripțiunea curţii de apel unde se află nemişcătorul, 
şi afară dintr'însa, prescripțiunea se va completa adăugându-se la 
anii de prezenţă, un număr de ani de absenţă îndoit decât cel ce 
lipsește la anii de prezenţă pentru ca să fie zece. (Civ. 87 urm,, 
1895; Civ. Fr. 2266). 

Text. fr. Art. 2266. — Si le veritable propribtaire a eu son domicile en 
diffârents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour complâter la 
prescription, ajouter ă ce qui manque aux dix ans de presence, un nombre d'an- 
nces d'absence double de celui qui manque, pour complâtâr les dix ans de prâsence. 

453003, Codul civil adnotat. — IX. — 32 
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Art, 1897 

Doctrină, 

1. Când proprietarul adevărat în contra 
căruia se exercită prescripiia a locuit o 
parte din timp în circumscripția curții 
unde este situat imobilul ce se prescrie, 
iar cealaltă parte de timp în circumscerip- 
ția altei curți, pentru acest din urmă timp va trebui un timp îndoit cât ar fi fost necesar, dacă ar fi locuit în circumpserip- 
ţia curţii unde este situat imobilul. (Mourlon, III, No. 149%; Laurent, XXXII, 

Art. 1897. — Justa cauză este 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul ciri] 

No. 420; Baudry et Tissier, Preseri tion, 
No. 692; Guillouard, Prescription, Ii, No. 
584 urm,.; . Planiol, I, No. 26071; Alexan- 
dresco, XI, p. 268), J NS 

2. Pentru ca să-şi găsească aplicâțiunea 
dispozițiunile art. 2366 ce. civ. fr. “(1896 e. civ. rom.), trebueşte ca lipsa proprietaru- lui din circumscripţia curții de apel unde este situat imobilul, să fie continuă iar nu numai o simplă plecare sau o absenţă trecătoare. (Alexandresco, XI, p. 268). 

verice titlu translativ de pro- prietate, precum: vinderea, schimbul, etc. 
Un titlu nul nu poate servi 

până la douzeci ani. 
Un titlu anulabil nu 

de bază prescripțiunii de zece 

poate fi opus posesorului care a in- vocat prescripțiunea de zece până la douăzeci ani, decât de cel 

Tezt. fr. Ari. 2267. — Le titre nul par dâfaut de base ă la prescription de dix et vingt ans. 

anulabilităţii :). 
1899; Civ. Fr. 2267). 

de forme, ne peut servir 

Bibliografie (continuare). 
CONSTANTINESCU JAC, N. Despre succesiuni, PR. 10, 11; Despre ipoteci, p. 255 urm.; IONAȘCU R. TRAIAN, Notă sub Trib., Tecuci, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Act autentic 16. 
Locaţiune 41. Act sub semnătură pri- Locuinţă 5. vată 25, Lucrul altuia 20, Adjudecare 2, Mandat 16, 24. Amanet 14. Moştenitori 18, 24, Anulare 7, 15—18, 20—22, 

Bună credință 1, 4—6, 8, | 
23 

Cauză 16, 
Cauză justă, a se vedea 

cuvintele: „Titlu juste, 
Circumscri pţie 5. 
Cod civil francez 4, 6. 
Comoştenitor 7, 8. 
Condiţiune rezolutorie 10, Condiţiune suspensivă 9, 
Confirmare 18. 
Consimţimânt 16, 
Dare în plată 2. 
Dată certă 25, 
Donaţiune 2, 4, 16—19, 
Dotă 2, 

Obiect 16, 
Partaj 12, 

- Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie achizitivă 8. 
Proprietate 7, 
Rea credință 22, 
Revocare 24, 
Schimb 2, 5. 

Succesor particular 4, 
Succesor universal 4, 
Succesiune 4—8, 17, 24. 
Testament 5, 16, 17, 24, Titlu just 1, 2, 555, 
Titlu nul 15—18, 2u-_95, 
Titlu putativ 23, 24, 
Titlu universal 8. 
Transmiterea proprietăţii 

2. 

Executare 18. 
Hotărtre 12—44, 
Imobil 1 urm. 
Indiviziune 7, 8, 
Intervertirea posesiunii 4, Transcripţie 19. 8, 

Transacţie 2, Intrunirea posesiunii 4, Vânzare 2—5, 13, 17, 19, Just titlu , 2, 5—35, 20, 24. Legat 2, 4. 

Doctrină, 

„]. Pentru a putea dobândi Prin uzuca- piune de 10-20 ani proprietatea unui imo- n o N NOI 

1) Art. 1897 Codul civil român, tradus după art. 3267 Codul francez, 

"Nulitate 7, 15—19, 20-22, 

Substituţie fideicomisoră 
17, 

56 din 25 Martie 1925, Pand. Rom. 1925, II, 499, 

bil, posesorul trebue să aibă un titlu just, care să justifice posesiunea şi să motiveze buna credinţă. (Alexandreace. ŞI, p. 24). 2. Prin titlu just sau justa cauză se în- ţelege un act juridic care ar fi transmis proprietatea dacă ar fi emanat dela ade- 
văratul proprietar, precum de exemplu, vânzarea, schimbul, donajiunea, legatul particular, adjudecarea în urma unei ur- măriri imobiliare, darea în plată a unui imobil, transacţiunea când este translativă de proprietate, actul dotal făcut în for- mele legale şi în general toate actele ju ridice care strămută proprietatea dela în- ceput. (Troplong, Prescription, II, No. 882: Pont, ommentaire-traite des petits con- irats, II, No. 639; Laurent XXXII, No. 4%: Huc, XIV, No. 442; Baudry et Tissier, Prescription, No. 664; Guillouard, Pre- scription, II, No. 547, 550; Planiol, Î, No. 2291, 2660; Colin et Capitant, LI, p. 8%; Bufnoir, Propriâtâ ei contrat, p. 296; A- lexandresco, XI, p. 248, 249, 250). 
3, Astfel, titlul posesiunii pentru un 

cumpărător nu este înserisul care constată 
vânzarea, ci însăşi vânzarea. (Mourlon, | No. 1149; Planiol, 1, No. 2291;  Alexan- 
dresco, XI, p. 250). 

4, Din cuprinsul dispozițiunilor art. 
1858 al. 5 şi 4 ce, civ. român (2257—2239 

nu are echivalentul său în Codul civil francez, Singur alineatul Ii este 
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c. civ, fr.), rezultă că atât succesorul par> 
iicular cât şi cel universal, în principiu, 
nu continuă posesiuea începută de au- 
torul lor, ci începe o posesiune nouă în 
persoana lor, având numai facultatea ca 
potrivit dispoziţiilor art. 1860 c. civ, rom. 
(2235 c. civ. fr), să unească posesiunea 
sa cu posesiunea autorului său; prin ur- 
mare, atât 'achizitorul cu titlu particular 
cât şi achizitorul cu titlu universal, nere- 
prezentând persoana și necontinuând po- 
sesiunea autorului lor, pot începe în per- 
soana lor o nouă posesiune utilă, spre 
a duce la prescripțiune, în cazul când ei 
sunt de bună credință. Achiziţiunea cu 
titlu particular poate avea loc prin: vân- 
zare, donațiune, legat, etc., iar achiziţiu- 
nea cu titlu universal are loc prin suece- 
siune. Aceste două cazuri de intervertire 
a posesiunii, nu sunt prevăzute în codul 
civil francez. (Aubry et Rau II, $ 180, p. 
127 urm.; Troplong, Prescription, II, No. 
507 urm.; Marcade, Art. 2259; Mass et 
Verge sur Zachariae, V, $ 851, p. 513 urm.; 
Laurent, XXII, No. 316 urm.; Huc, XIV, 
No. 376 urm.; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 330 urm.; Guillouard, Prescrip- 
tion, I, No. 475 urm.; Alexandresco, XI, p. 
118 urm., 121 urm., 131 urm.), 

3. O aplicaţiune a principiilor expuse 
în art. 1858 şi 1859 c. civ. rom. o întâlnim 
la materia prescripţiunei de 10 până la 
20 ani. Potrivit dispoziţiilor art. 1895 din 
codul civil român (2265 c. civ. îr.), cel 
ce câştigă cu bună credinţă şi printr'o 
justă cauză un nemișcător determinat, va 
prescrie proprietatea acestui nemişcător 
prin trecere de zece ani, dacă adevăratul 
proprietar locuieşte în circumscripţia 
curţii de apel unde se află nemișcătorul 
Și prin trecere de douăzeci ani dacă lo- 
culeşte afară din acea circumscripție, iar 
potrivit dispoziţiilor art. 1897 c. civ. rom. 
(9267 c. civ. fr.) justa cauză este orice 
titlu translativ de proprietate, cum este 
vinderea, schimbul, etc. In baza dispozi- 
țiunilor acestor articole şi a articolului 
644 din codul civil român. care arată că 
Proprietatea bunurilor se dobândeşte şi 
se transmite şi prin succesiune, se admite 

„în dreptul civil român, după părerea „do- 
minantă că titlul pro baerede constitue 
un just titlu care unit cu buna credinţă 
a moștenitorului duce la prescripţie, prin 
0 posesiune de zece până la douăzeci ani, 
Chiar dacă posesiunea autorului ar fi fost 
precară şi fără just titlu. De asemenea 
şi testamentul constitue un just titlu de 
natură a duce la prescripţie. (Alexan- 
dresco, XI, p. 132 urm., 230 urm., 250). 

6. În dreptul francez titlul pro haerede 
nu constitue un just titlu care unit cu 
buna credință să ducă la prescripţiunea 
imobilului moştenit prin posesiune de zece 
până la douăzeci ani. (Mareadâ, Art. 2265 
urm.: Bufnoir, Propriste et contrat, p. 293; 
Laurent, XXXII, No. 300; Huc, XIV, No. 
4%: Baudy et 'Tissier, Prescription, No. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art, 1897 

658; Planiol, 1, No. 2661; Colin et Capi- 
tnt I, p. 89; Alexandresco, XI, p. 139,- 

7. Pentru ca didpoziţiile art. 1895 şi 1897 
din codul civ. rom., să-şi găsească apli- 
caţiunea se cere ca cel care a transmis 
imobilul, a cărui dobândire prin prescrip- 
ție se invoacă, să nu fi fost proprietarul 
acestui imobil, deoarece principiul potri- 
vit căruia nimeni nu poate transmite altuia 
mai multe drepturi decât are el însuși, 
nu-şi găseşte aplicaţiunea în această ma- 
terie şi prescripţiunea bazată pe just titlu 
şi o posesiune de zece până la douăzeci 
ani are tocmai de efect ca să se recu- 
noască celui care invoacă prescripțiunea 
un drept de proprietate pe care autorul 
său nu-l avea sau al cărui titlu de pro- 
prietate era atins de nulitate; prin ur- 
mate, prin aplicaţiunea acestor principii, 
un comoştenitor nu poate prescrie un imo- 
bil succesoral comun prin trecere de 10 
până la 20 ani; de asemenea un moşteni- 
tor mai îndepărtat nu poate opune unui 
moştenitor mai apropiat, care îl exclude 
dela succesiune, prescriptia de zece până 
la douăzeci ani. (Alexandresco, XI, p. 138, 
139, 140, 141, 235). 

8. Un comoştenitor care stăpâneşte un 
imobil succesoral ca proprietar exclusiv, 
nu poate invoca faţă de comoştenitorul său 
decât prescripțiunea achizitivă de treizeci 
ani şi aceasta în baza dispoziţiilor art. 700 
şi 729 din codul civil român; când însă 
imobilul astfel posedat de către comoşte- 
nitor este transmis unui moştenitor al său 
cu tiilu universal, acest moştenitor al său 
cu tiilu universal, începând în persoana 
sa o nouă posesiune deosebită de aceea 
a autorului său, calitatea sa de moşteni- 
tor poate constitui un just titlu care unii 
cu buna sa credinţă să ducă la preserip- 
țiunea acelui imobil prin o posesiune de 
zece până la douăzeci ani, prescripțiune 
care poate fi opusă comoştenitorilor au- 
torului său. (Alexandresco, XI, p. 159). 

9. Un titlu sub condiţiune suspensivă 
nu este un just titlu pentru uzucapiune, 
însă va puiea fi invocat pentru prescrip- 
ţia de 10-20 ani, după îndeplinirea con- 
dițiunii, deoarece tiilul trebueşte să fie 
-actualmente  translativ de proprietate. 
(Laurent, XXXII, No, 39%; Huc, XIV, No. 
448; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
673; Guillouard, Prescription, Il, No. 562: 
Alexandresco, XI, p. 251; Contra: Duran- 
ton, XXI, No. 576). 

10. Un titlu supus unei condiţii rezo- 
lutorii este un just titlu şi dacă se înde- 
plineşte condițiunea el pierde acest carac- 
ter, deoarece el nu a avut niciodată ființă. 
(Troplong, Prescription, II, No. 910; Lau- 
ret, XXXII, No. 398; Huc, XIV, No. 448: 
Baudry et- Tissier, Prescription, No. 672; 
Guillouard, Prescription, II, No. 563; A- 
lExandesco, XI, p. 251). 

1]. Titlurile netranslative de proprie- 
tate cum sunt, locaţiunea, amanetul, etc, 
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Art. 1897 

nu pot servi de bază unej prescripţii de 
10-20 ani. (Planiol, |, No. 2660; Alexan- 
dresco, XI, p. 251). , 

12. De asemenea, nicio împărțeală şi nicio hotărire judecătorească, deoarece a- 
ceste acte nu sunt translative de proprie- 
tate, ci declarative de drepturi. (Laurent, XXXII, No. 404; Hue, XIV, No. 447; Pla- niol. I, No. 2660; Colin et Capitant, 1, p. 
896; Alexandresco, XI, p. 252). : 

13. Hotărîrile judecătoreşti care con- stată un contract verbal translativ de Pro- prietate, poate fi privit ca un just titlu, deoarece în acest caz proprietatea nu e 
transferată prin hotărîre, ci prin contrac- 
tul constatat. (Alexandresco, XI, p. 255), 

14. O hotărnicie nu poate fi conside- rată ca un just titlu peniru prescripţie. (Alexandresco, XI, p. 253). . 15. Un titlu nul, adică lipsit de for- 
mele legale, nu poate servi de bază pre- scripției de 10-20 ani, chiar dacă posesorul nu cunoaşte nulitatea titlului. (Alexan- dresco, XI, p. 256). 

16. Asttfel, ar fi de exemplu, o dona- țiune sau o convenţiune care nu au fost făcute în forma autentică sau au fost făcute pe baza unei procuri neautentice, un testament olograf nedatat sau nescris sau nesemnat de testator,. o convenţie lip- sită de consimțimânt, de cauză sau de obiect, sau are o cauză falsă, ete. (Lau- rent, XXXII, No. 394 urm.; Huc, XIV, No. 458; Planiol, I, No. 2662; Alexandresco, XI, p. 248, nota 4, 257), 
17. De asemenea, nu pot servi de bază prescripţiei de 10-20 ani actele pe care legea le opreşte, cum ar fi o donaţiune sau un testament care cuprinde o substi- tuţie fideicomisară, o vânzare a unei suc- cesiuni  nedeschise încă, etc. (Laurent, XXĂXII, No. 3%; Bufnoir, Proprictă et con. trai, p. 302; Baudry et Tissier, Prescrip- tion, No. 668; Guillouard, Prescription, ÎI, No. 558; Alexandresco, XI, p. 257). 18. O donaţiune nulă pentru vicii de formă, confirmată şi executată de moşteni- torii sau reprezentanţii donatorului, după moatea sa, devine un just titlu, care poate servi de bază prescripției de 10-20 ani, (Troplong, Prescription, II, No. 901; Lau- rent, XXXII, No. 5%: Baudry et Tissier, Prescription, No. 669; Guillouard, Prescrip. tion, II, No. 557; Alexandresco, XI, p. 2358; Contra: Duranton, XXI, No. 379: Huc, XIV, No. 457). 

19. O vânzare sau o donaţiune netran- scrisă constitue un just titlu, deoarece transcripția nu a fosi organizată pentru a apăra pe adevăratul proprietar contra uzurpărilor emanate dela terți. (Bufnoir, Propriât€ et contrat, p. 329 urm.; Huc, XIV, Ne. 450; Baudry et Tissier, Preserip- tion, No. 674, 675; Guillouard, Prescrip- tion, II, No. 568, 569; Alexandresco, XI, p. 258. 259; Contra: Mass6 et Verge, sur Zachariae, V, $ 854, nota 15, p._ 320; Lau- rent. XXXII, No. 595, Troplong, Transcrip- tion, No. 177), 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 
S 

20. In părerea acelora care admit că vânzarea lucrului altuia este nulă în sens de inexistentă, ea nu poate constitui un titlu just care să servească de bază pre. scripției de 10-20 ani iar în părerea ace- lora care admit anularea sau rezolvirea 
vânzării lucrului altuia, ea poate constitui un titlu just. (Alexandresco, XI, p. 239, 
260). 

21. Un titlu atins de o nuliţate relativă, care face ca titlul să fie anulabil, poate servi de bază prescripției de 10—20 ani, faţă de orice altă persoană, afară de aceea care ar fi avut dreptul să ceară anularea lui, deoarece nulitatea fiind relativă nu- mai acel care are drept să ceară anularea titlului, se pote opune prescripției înte- meiată pe un asemenea titlu. (Troplong, Prescription, II, No, 905, 906; Alexan- dresco, XI, p. 260 261). 
22, Posesorul însă, 

aceasiă prescripţie, 
contractării cunoştea cauza anulabilității 
titlului, deoarece este de rea credință, (Alexandresco, XI, p. 261, 262). 

23. Un titlu putativ nu poate servi de bază uzucapiunei de 10-20 ani, deoarece legea cere un titlu real, ca o condiţie deo- sebită a bunei credințe. (Mourlon, III, No. 1940; Demante et Colmet de :Santerre, VIII, No. 572 bis, XII; Laurent, XXXII, No. 399; Huc, XIV, No. 442;  Baudry et Tissier, Prescription, No. 677 bis, 688 umm.; Guillouard, Prescription, II, No. 570; Pla- niol, I, No. 2664; Colin et Capitant, |, p. 897, 898; Alexandresco, XI, p. 240, 241, 269), "24. Titlul putativ este acela pe care posesorul îl crede că există dar nu există în realitate. Astfel vor fi de exemplu, un testament revocat prin alt testament po- sterior, care se descopere mai târziu, când posesorul crede că imobilul a fost cumpă- rat de mandatarul său, care însă nu l-a cumpărat, când posesorul crede că este moştenitor al unui defunct, ceea ce nu are loc în realitate, ete, (Alexandresco, 
XI, p. 240, 24, 262). 

25. Când titlul posesorului este con- statat printr'un act sub semnătură privată, 
prescripția nu va începe a curge decât dela data când acest titlu a dobândit dată certă, deoarece numai dela această dată el este opozabil terţilor și adevăratul 
proprietar este un terț întru cât nu el este acel] care a înstrăinaţ imobilul către 
posesor. (Troplong, Prescription, IL, No. 915; Huc, XIV, No. 451; Baudry et Tissier, 
rescription, No. 667; .Guillouard, Pre- scription, II, No, 567; Planiol, L, No. 2666: Alexandresco, XI, p. 264, 265). 

nu va pute opune i 
dacă în momentul 

„Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927) 

]. Potrivit art. 644 c. civ. succesiunea 
constituind un mod de dobândire a pro- prietăţii, titlul de erede constitue un just 
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Codul civil 

, 
titlu, în sensul disp. art. 1897, care unit 
cu buna credinţă poate conduce la pre- 
scriere prin posesiunea de 10 ani. 

Prin urmare, în speţă, instanţa de fond 
constatând că intimata în recurs posedase 
terenul în litigiu mai bine de 10 ani cu 
titlu de succesoare a tatălui său, a putut 

Art. -1898. — Buna credinţă 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE Art, 1898—1899 

să decidă, fără a viola dispoziţiunile art. 
1897 c, civ., că ea a dobândit un drepti de 
proprietate asupra acelui teren. (Cas. 1, 
dec. 1898 din 12 Martie 1926, Jurispr. Gen. 
1926, No. 1467). 

2, A se vedea: art. 1167, nota 2. 

este credința posesorului că cel 
dela care a dobândit imobilul avea toate însuşirile cerute de lege 
spre a-i putea transmite proprietatea 1). 

Este destul ca buna credinţă să îi existat în momentul câști- 
gării imobilului 2). (Civ. 486, 487, 

Tezt. 
Vacqnuisition. 

Doctrină. 

1. Art. 1898 al. 1 din codul civil român, 
care nu are echivaleni în codul civil fran- 
cez, defineşte ce înseamnă buna credinţă 
în materie de prescripţiune de zece până 
la douăzeci ani: Buna credinţă este ere- 
dința posesorului că cel dela care a do- 
bândit imobilul avea toate însuşirile ce- 
rute de lege spre a-i putea transmite pro- 
prietatea; prin urmare dacă achizitorul 
avea cunoștința viciului titlului autorului 
său el nu poate [i considerat de bună cre- 
dință însă reana credință a autorului nu 
poate să aducă prejudiciu dacă el este de 
bună credință. (Alexandresco, XI, p. 238 
urm,). 

2. Posesoruli este de rea credință de câte 
ori cunoaşie viciile titlului autorului său, 
cum ar fi de exemplu, el ştia că imobilul 
dobândit de el este dotal, că imobilul este 
supus embaticului, etc. (Alexandresco, XI, 
p. 240). 
„3, Se poate ca cineva să aibă un titlu 

și să fie de rea credinţă, după cum se poate 
ca cineva să fie de bună credință fără a 
avea iitlu, ceea ce se întâmplă în cazul 
unui titlu putativ, care nu poate servi 
de bază uzucapiunii de 10-12 ani. (Alexan- 
dresco, XI, p. 240, 241). 

4. In cazul când îitlul autorului este 
anulabil sau rezolubil, achizitorul este de 
rea credință dacă avea cunoştinţă de a- 
ceste vicii, indiferent dacă iitlul este su- 
pus unei nulităţi relative sau absolute. 
(Troplong, Prescription, II, No. 917; Bau- 
dry et Tissier. Prescription, No. 679; A--- 
lexandresco, XI, p. 241). 

960, 1855, 1899; Civ. Fr. 2269). 

Jr. Art. 2269. — 11 sufit que la bonne foi ait exist au moment de 

5. Deoarece legea nu face nicio distine- 
țiune, buna credință poate fi întemeiată 
atât pe o eroare de drept cât şi pe o 
eroare de fapt. (Aubry et Rau, II, $ 218, 
p. 551, 552; Laurent, XV, No. 505 urm; 
XXXII, No. 413; Huc, XIV, No, 454; Gu- 
illouard, Prescription, Il, No. 575; Bau- 
dry ei Tissier, Preseription, No. 680; A- 
lexandresco, XI, p. 242. 243; Contra: Du- 
ranton, XXI, No. 588; Troplong, Prescrip- 
tion, Il, No. 926). , 

6. Chestiunea de a se şti dacă acel ce 
invoacă prescripţia. de zece până la două- 
zeci ani era sau nu de bună credinţă, este 
o chestiune de fapt, lăsată cu totul la 
aprecierea judecătorilor de fond şi nu este 
supusă cenzurii instanţei de recurs. (Lau- 
rent, XXXII, No. 408; Huc, XIV, No. 
459; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
683; Alexandresco, XI, p. 244). 

7. Buna credinţă în materie de prescrip- 
ție de 10-20 ani este suficient ca să fi 
existat în momentul dobândirii imobilului. 
Astfel dacă este vorba de dobândirea u- 
nui imobil prin acte între vii cu titlu o- 
neros sau gratuit, buna credinţă va trebui 
să existe în momentul perfectării contrac- 
tului iar dacă este vorba de transmiterea 
unui imobil prin legat pur şi simplu, buna 
credință va trebui să existe în momentul 
decesului testatorului, iar nu a acceptării 
legatului. (Laurent, XXXII, No. 417, Huc, 
XIV, No. 460; Baudry et Tissier, Preserip- 
tion, No. 686; Guillouard, Prescription, II, 
No. 579; Alexandresco, XI, p. 245; Comp. 
contra: Planiol, ÎI, No. 2669). 

Art. 1899. — Justa cauză trebue să fie totdeauna probată de 
cel ce invoacă prescripțiunea de 

  

zece până la douăzeci ani?). 

1) Primul alineat al art. 1898 Codul civil român nu are echivalentul său în Codul civil francez, Alineatul ÎI 
numai este inspirat de art. 2269 francez. 

2) Acest al il-lea alineat al art. 1898, român este asemănător art, 2269 francez. 
3) Primul alineat al art. 1899 nu-şi are echivalentul său în Codul civil francez. Singur alineatul I[ este 

luat din art. 2268 Codul civil francez. 
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Art. 1900 

Buna credinţă se presupune 
asupra celui ce aleagă rea credi 
1897, 1898; Civ. Fr. 2268). 

Tezi. fr. Art. 2268. — La bonne qui all&gue Îa mauvaise foi ă la prourer. 

Doctrină, 

1. Dovada justului titlu sau Justei cauze irebueşie făcută totdeauna de acel care invoacă prescripția de 10-20 ani, (Alexan- dresco, XI, p. 264, 265). 
2. In cazurile când legea nu cere o for- mă solemnă pentru valabilitatea titlului ce se invoacă, cum ar fi în materie de donaţiuni, convenţii matrimoniale, testa- mente, etc., titlul poate rezulta dintr'un act sub semnătură privată, (Laurent, XĂXII, No. 394; Baudry et Tissier, Prescription, No. 677; Guillouard, Prescription, II, No. 566; Alexandresco, XI, p. 265). 
3. Actul sub semnătură privată nu poate fi opus proprietarului adevărat, decât din ziua de când a dobândit dată certă. (Tro- long, Prescription, II, No. 915; Huc, XIV, 0. 451; Baudry et Tissier, Prescription, No. 667; Guillouard, Prescription, Îl, No. 567; Planiol, 1, Noo. 2666; Alexandresco, XI, p. 264, 265). 

Art. 1900. — Acţiunea 
unei convenţiuni, 
legea nu dispune 

se prescrie 
altfel. 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE 

pentru. nulitatea 

Codul civil 

totdeauna și sarcina probei cade nță 1). (Civ. 960, 1169, 1199, 1200, 

foi est toujours presumâe, et c'est î, celui 

4. Dovada titlului se va face potrivit regulelor de drept comun, (Baudry et Tis. sier, Prescription, No. 677; Alexandresco, XI, p. 265). 
5. Chestiunea dacă posesorul are sau nu un just tillu este o chestie de drept iar nu de fapt. (Baudry et Tissier, Prescrip- tion, No. 677; Alexandresco, XI, p. 26), 6. Dovada relei credințe poate fi fă. cută prin orice mijloace de probă, chiar prin marturi şi simple prezumpțiuni. (A- lexandresco, XI, p. 244). 
7. Tribunalele vor aprecia în mod Su- veran dovada care rezultă din depunerile martorilor, (Alexandresco, XI, p. 24). 
8. Tribunalele vor aprecia în mod suve- ran dacă posesorul a fost sau nu de rea credință, fără controlul instanței de recurs. 

(Laurent, XXXII, No. 4083; Huc, XIV, No. 459; Baudry et Tissier, Prescription, No, 685; Alexandresco, XI, p. 244). 

sau pentru stricarea 
prin zece ani, în toate cazurile când 

Această prescripțiune nu începe a curge, în caz de violenţă, decât din ziua când 

» 1167, 1190, 
Civ. Fr. 1304). 

Tezi. fr. 
rescision d'une convention n'est particulitre, cette action dure dix Ce temps ne court, 
dans le cas d'erreur ou 
actes passâs par les femmes marites du mariage, 

ans.. 

violența a încetat; dol din ziua când eroarea sau dolul s'a 

Art. 1304. — Dans tous les cas oă 
pas limite 4 un 

dans le cas de violence, 
de dol, du jour oi ils ont 

în caz de eroare sau de 
descoperit; pentru actele 

ţii, iar în respectul 
interdicțiunea. (Civ. 163, 167, 421 urm., 434 urm., 454, 950, 953 urm., 959, 1255, 1512, 1876, 1878, 1879, 1880; C. com. 946; 

action en nullits ou en 
moindre temps par une loi 

que du jour oi elle a eesst; 
6t6 decouverts; et pour les 

non autoris6es, du jour de la dissolution 
i „Le temps ne court, ă l'âzard des actes faits par les interdits, que du jour 

oi Linterdietion est levce; et 4 gard de ceux faits par les mineurs, que du 
jour de la majorite, 
m 

1) Acest al II-lea alineat al art, 1899 este asemănător art, 2268 Codul civil francez, 
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Acceptare 16. 
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Moarte 28, 29, 36, 37. 
Moştenitori 28, 29, 36, 37. 
Nebun 30. 
Nulitate 1 urm. 
Nume 8, 24. 
Obligaţie condiţională 33. 
Obligaţie cu termen 33. 
Partaj de ascendent 15. 
Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie lungă 6, 15, 
17—19, 30, 

Prezumpțiune 3, 4. 
Probă 32, 33, 
Raţiune 1. 
Rectificare 8. 
Recunoașterea unui copil 

7 
Renunţare 3, 4, 16. 
Resciziune 1 urm. 
Separaţie de patrimonii 23. | 
Simulaţie 18. - 
Stabilimente publice 13, 
Stat 13. 
Statut real 14. 
Străini 14, 
Succesiune 16. 
Suspendare 34, 
Termen, de când curge. 

21—31, 37 
Terţi 17, 
Testament 15. 
Tutor 10. 
Vicii 5, 31—37.     

    
Majoritate 25, 26, z Violenţă 31—37, 
Minori 5, 9, 10, 24—26, 28,   

Doctrină, 

1. În toate cazurile când legea nu a 
dispus altfel, acţiunea 'pentru anularea 
Sau resciziunea unej convenţiuni se pre- 
scrie prin zece ani. Motivul care a deter- 
minat pe legiuitor să prescrie acest termen 
mai mic decât cel ordinar, a fost ca drep- 
tul părţilor contractante și ale terţilor să 
nu rămână în incertitudine un timp prea 
îndelungat. (Demolombe, XXIX, No. 130; 
Luzon, XIX, No. î; Alexandresco, VII, 
p. 69). 

2. Termenul prevăzut de art. 1304 c, 
Civ, fr. (1900 ce, civ. rom.) este o adevărată 
prescripţie, iar nu o decădere. (Merlin, R6- 
pertoire, Rescision, No. 5 bis; Questions de 
droii, $ 5; Demolombe, XXIX, No. 134; 
Mourlon, II, No. 1492; Demante et Col. 
met de Santerre, V, No. 265 bis, III urm.:; 
VIII, No. 359 bis, VI; Maread€, Art, 2252- 
2256, No. 1; Larombitre, Obligations, Art. 
1504, No. 32; Bufnoir, Propricie et Con- 
tat, p. 755 urm.; Laurent, XIX, No. 4; 
Huc, VIII, No. 189; Alexandresco, VII, p. 
71, 72; XI, p. 269; Contra: Duranton, XII, 
p. 548; Mass€ et Verg6 sur Zachariae, III, 
$ 584, p. 479). . 

3. Dispoziţia art. 1504 c. civ. fr. (1900 
€. civ. rom.) se bazează pe o prezumpţe 
de renunțare sau de confirmare. ran- 
ton, XII, No. 538; Demolombe, XXIX, No. 
50; Larombi&res, Obligations, Art. 15304, 
No. 25; Demante et Colmet de Sanierre, V; 

No. 265 bis, I; Bufnoir, Propriât6 et Con- 
irat, p._ 650, 657, 738 urm.; Laurent, XIX, 
No. 1; Huc, VIII, No. 188; Alexandresco, 
VII, p. 70, 71; XI. p. 209). 

4. Numai actele supuse anulării sau res- 
ciziunii pot fi prescrise iar nu și actele 
inexstente, deoarece dispoziţiile excepţio- 
male ale art. 1504 ce. civ. îr. (1900 ce. civ 
rom.), întemeindu-se pe o prezumpţie de 
renunțare sau confirmare, numai aciele a- 
rătate mai sus pot fi confirmate iar nu şi 
aciele inexistente. (Demolombe, XXIX, No. 
50, 51; Mass6 et Verge sur Zachariae, III, 
$ 584, notele 4, 5, p, 477; Demante et Col- 
met de Santerre, V, No. 262 bis, [, IT; 
Bufnoir, Propriât€ et conirai, p. 650; Lau- 
rent, XIX, No. 8; Planiol, II, No. 134%; 
e xandresco, VII, p. 72, 73; XI, p. 269, 
270). 

5, Viciile care dau loc la acţiunea în 
anulare şi care se prescriu prin zece ani 
sunt: eroarea, dolui, leziunea în privinţa 
minorilor şi incapacitatea. (Alexandresco, 
VII, p. 73; XI, p. 271). 

6, Orice acţiune în anulare întemeiată 
pe aliă cauză este supusă preseripţiei or- 
dinare de treizeci ani. (Alexandresco, VII, 
p._73; XI, p. 271; Comp.: Domolombe, 
XXIX, No. 59; Troplong, Vente, 1, No. 249; 
Mass et Verg€ sur Zachariae, III, $ 584, 
p. 478; Larombiăre, Obligations, Art. 1304, 
No. 56; 59: Laurent, XIX, No. 11. 12; Gu- 
illouard, Vente, I, No. 168). 

7, Dispoziţiile art. 1304 e. civ. fr. (1900 
c. civ. rom.) nu-şi găsesc aplicaţia decât 
la convențiile care prevăd un interes bă- 
nesc iar nu şi la acele privitoare la familie, 
cum sunt căsătoria, adopţiunea, recunoa- 
şterea unui copil natural, ete, pentru care 
există reguli speciale. (Laurent, II, 
No. 454; Huc, Iî, No, 129; Planiol, II, No. 
1344; Alexandresco, VII, p. 75; XI, p. 270, 
271). 

8. De asemenea, nu se aplică la cere- 
rile privitoare la rectificarea unei erori 
de calcul, de nume, de dată eic. (Demo- 
lombe, XXIX, No. 127; Laurent, XIX, No. 
31; Planiol, II, No. 1344; Alexandresco, 
VII, p. 75). 

9. Acţiunea în anulare conferită mino- 
rilor emancipaţi din cauza neobservării 
formelor prevăzute pentru unele acte ju- 
ridice, se prescrie prin zece ani. (Alexan- 
dresco, VII, p. 77). 

10. Actele neregulate făcute de tutorul 
unui minor sau interzis se prescriu prin 
zece ani iar nu prin treizeci ani. (Demo- 
lombe, XXIX. No, 99; Mass et Vergâ sur 
Zachariae, III, $ 587, nota 7, p. 478; La- 
xombitre, Obligations, Art. 1304, No. 46; 
Laurent, XIX, No. 20, 21; Alexandresco, 
VII, p. 78, 79; Contra: Duranton, III, No. 
598; X, No. 282; XII. No. 545), , 
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11. Dispoziţiile ari. 1504 e, civ. îr. (1900 
€. civ. rom.) îşi găsesc aplicaţia la ac- 
iunea în anulare a înstrăinării imobilului 
dotal, făcută de ambii soţi împreună, sau 
numai de femeie autorizată sau neautori- | 
zată. (Laurent, XXIII, No. 505; Guillouard, 
Contrai de mariage, IV, No. 1910; Alexan- 
dresco, VII, p. 79, 80), 
“12. Când imobilul dotal a fost înstră- 

inat numai de bărbat, acţiunea în anulare 
a femeii se va prescrie prin trecere de 
zece ani, iar nu ireizeci ani. (Troplong, 
Contrat de mariage, IV, No. 5585; Mar- 
cade, Art. 1560, No. 5; Guillouard, Con- 
trat de mariage, IV, No. 1915; Alexan- 
dresco, VII, p. 80; Contra: Demante et 
Colmet de Santerre. VI, No. 252 bis, VIII. 
urm.; Laurent, XXIII, No. 504). 

13. Prescripţia de zece ani se aplică şi 
Statului, judeţelor, comunelor şi stabili 
mentelor publice în genere. (Demolombe, 
XĂIX, No. 82; Troplong, Prescription, I, 
No. 196;  Larombiăre, Obligations, Art. 
1504, No. 49; Laurent, XIX, No. 17; Huc, 
VIII, No. 195; Planiol, II No. 1541; A- 
lexandresco, VII, p. 81; XI. p. 271). 

14. Aceasiă prescripţie se aplică şi stră- 
inilor, deoarece constitue un statut real, 
(Huc, VIII, No. 188; Alexandresco, VII, p. 
81; XI, p. 272), - 

15. Dispoziţiile art. 15304 c. civ. fr. 
(1900 ce. civ. rom.) se aplică numai la 
anularea sau stricarea unei convențiuni iar 
nu şi la anularea iestamentelor sau a par- 
tajelor de ascendent făcute prin testament, 
care se prescriu prin trecere de treizeci 
ani. (Demolombe, XXIX, No. 70 bis; La- 
rombire, Obligations, Art, 1504, No. 60; 
Laurent, XIX, No. 26; Huc. VIII, No. 191; 
Planiol, II, No. 1344; Alexandresco, VII, p. 81, 82; XI, p. 270). 

16. Dispoziţiile art. 1504 e. civ. fr. 
(1900 e. civ. rom.), nu se aplică la anula- 
vea sau resciziunea actelor unilaterale cum 
ar fi de exemplu, acceptarea sau renun- 
țarea la o succesiune. (Laurent, XIX, No. 
25, 25; Huc, VIII, No. 191; Planiol, TI, No. 
1544; Alexandresco, VII, p. 82; XI, p. 268, 
nota 5, 270; Contra: Demolombe, XXIX. 
No. 48; Larombiăre, Obligations, Art. 1304, 
No. 61; Demante et Colmet de Santerre, 
V,_ No. 265 bis, IX). 

17. Acţiunea pauliană se prescrie prin trecere de treizeci ani iar nu zece ani, deoarece această prescripţie se aplică nu- 
mai părţilor contractante iar nu terţilor. 
(Demolombe, XXV, No. 259 urm.; XXIX, 
No. 113, 119; Laurent, XVI, No. 467 urm; XIX, No. 27; Huc. VII, No. 229; VIII, No. 191; Planiol, II, No. 1545; Alexandresco, 
VII, p. 82, 83; XI, p. 271). 

8. De asemenea, acțiunea în: simulație 
poate fi anulată timp de treizeci ani. (De- molombe, XXIX, No. 128; Huc, VIII, No. 191; Alexandresco, VII, p. 83; XI, p. 274). 

9. upă o părere, prescripţia prevă- zută de art. 1304 c. civ. fr. (1900 e. civ. rom.) se aplică numai când nulitatea sau resciziunea este propusă pe cale de ac 
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țiune iâr nu şi atunci când este propusă 
de pârîi pe cale de excepțiune, pârttul 
putând să opue excepțiunea în tot timpul 
cât acţiunea va puiea fi exercitată de cre- 
ditor, adică treizeci ani, (Demolombe, 
XXIX, No. 157; Massc et Verg€ sur Za 
chariae, V, 8 855, p. 525; Larombitre Q- 
bligations, Art. 1504 No. 34 urm,; Tro- 
plong, Prescription, II, No, 827 urm.; Huc, 
VIII, No. 190; Planiol, II, No. 827). 
„20. După altă părere, atât acţiunea în 

anulare cât şi excepţia se prescriu prin 
zece ani. (Duranton, XII, No. 549; Tau- 
lier, Ih6orie raissonnâe du code civil, IV, 
p. 457, 458; Mourlon, II, No. 149%; De- 
mante ei Colmet de Santerre, V, No. 265 
bis, VI, VII; Bufnoir, Propriât€ e con- 
trat, p. 759 urm,; Laurent. XIX, No. 57,59; 
Alexandresco, VII, p. 8% urm.). 

21. Prescripţia de zece ani prevăzuiă de 
ari. 1504 e. civ. fr. (1900 e. civ. rom) în- 
cepe a curge, în genere, din ziua formă- 
rii convenţiunii, deoarece din acest mo- 
ment partea interesată poate exercita ac- 
țiunea în anulare sau în resciziune. (Tau- 
lier, Theorie raisonnte du code civil, IV, 
p. 454 Demolombe, XXIX, No. 142, 16; 
Laurent, XIX, No. 54 Huc, VIII, No. 1%; 
Planiol, IT, No. 1339; Alexandresco, VII, p. 
89; XI, p. 272). 

22. Această regulă suferă mai multe ex 
cepții. Astfel, prima excepţie este privi- 
toare la nulităţile care nu pot fi imediat 
acoperite prin confirmare şi deci preseri 
ţia nu poate curge decât din ziua în care 
confirmarea a devenit legalmente posibilă. 
(Laurent, XIX, No. 5%; Alexandresco, VII, 
p. 91; XI, p. 272 urm), 

23, Astfel, când imobilul dotal a fost 
înstrăinat fie de bărbat, fie de femeie, fie 
de amândoi împreună, acţiunea în anulare 
se poate exercita, potrivit art, 1255 e, 
civ. rom. de femeie sau de moştenitorii 
săi timp de zece ani, dela desfacerea că- 
sătoriei sau dela separaţia de patrimonii. 
(Aexandresco, VII, p. 90, 91; XI, p. 22, 

24. A doua excepţie la regula că pre- 
scripția curge din ziua convențiunii este 
privitoare la acțiunea în anulare sau în resciziune conferită de lege persoanelor 
incapabile de a se obliga, caz în care pre- scripția curge din ziua încetării incâpa- 
cității, art. 1504 c. civ, fr. (1900 e. cir. 
rom.) făcând aplicaţia principiului la fe- 
meile măritaie, minori și interzişi. (De- 
molombe, X, No. 150 urm.; Alexan- 
dresco, VII, p. 91 urm.; XI, p. 274). | 

25. Dacă minorul a fost victima unul 
dol sau fraude pe care a descoperit-o după 
ajungerea la majoritate, termenul pre- 
scripției în anulare nu va curge dela ma- 
joritate, ci dela descoperirea dolului sau 
fraudei. (Huc, VIII, No. 201; :Alexandresco, 
VII, p. 94; XI. p. 275). 

26. În cazul când acţiunea în anulare sau în resciziune aparţine la mai mulți mi- 
nori, ale căror bunuri ar fi fost înstră- 
inate fără formele legale, termenul pre- 
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scripției, acţiunii va curge pentru fiecare 
din minori dela ajungerea sa la majo- 
ritâte. (Troplong, Prescription, II, No. 759; 
Alexandresco, VII, p. 94). 

27. Prescripţia acţiunii în anulare de 
zece ani câre aparţine interzisului va în- 
cepe a curge dela ridicarea interdicţiu- 
ni, (Alexandresco, VII, p. 94; XI, p. 275). 

28. Dacă minorul sau inierzisul înce- 
tează din vieaţă în timpul incapacității lor, 
termenul de zece ani, va curge în privinţa 
moștenitorilor dela” data decesului. (A- 
lexandresco, VII, p. 94; XI. p. 275). 

29, Acţiunea în anulare aparţinând per- 
soanei puse sub consiliu judiciar se va 
prescrie prin trecere de zece ani, dela data 
SE IEC 

ridicării incapacității sau dacă încetează 
din vieață în timpul incapacității, moşte-: 
nitorii săi vor putea cere anularea în ter- 
men de zece ani dela daia decesului. (De- 
molombe, XXIX, No. 157; Larombiăre, O- 
bligations, Art, 1504, No. 25; Laurent, XIX, 
No. 49; Huc, VIII, No. 200; Planiol, II], 
No. 1340; Alexandresco, VII, p. 95; XI, 
p. 275). 

30. In ceea ce priveşte âlienaţii nein- 
terzişi sau internaţi într'un stabiliment de 
sănătate, actele făcute în timpul sminti- 
vi lor fiind inexistente pentru lipsă de 
consimţimânt, acţiunea în anularea lor se 
va prescrie prin trecere de treizeci ani 
câre va 'curge dela încheierea actului. (De- 
molombe, VIII. No. 660, 661: XXIX, No. 
161; Laurent, XIX, No. 48; Alexandresco, 
VII, p. 9%, 96; XI, p. 276). 

31. A treia excepţie la regula că pre- 
scripția acţiunii în anulare curge dela 
data încheierii convențiunii, este privitoare 
la nulitatea care rezultă din viciul de con- 
simțimânt al uneia din părţile contractate, 
cazuri în care prescripția de zece ani în- 
cepe a curge, în caz de violenţă din ziua 
când violenţa a încetat, în caz de eroare 
sau dol, din ziua când eroarea sau dolul 
sa descoperit. (Alexandresco, VII, p. 9%; 
XI, p. 276). 

32. In aceste cazuri, reclamantul în ac- 
(iunea în anulare sau în resciziune va tre- 
bui să facă dovada cauzei care a prelun- 
git termenul în care acţiunea putea fi in- 
trodusă, deoarece pârîtul nu are de făcut 
decât o singură dovadă aceea că a irecui 
zece ani dela încheierea convenției. (De- 
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molombe, XXIX, No. 146; Larombitre, O- 
bligations, Art. 1504, No, 50; Bufnoir, Pro- 
priste et contrat, p.735; Laurent, XIX, No. 
55; Huc, VIII, No. 202; Planiol. II, No. 
1540; Alexandresco, VII, p. 9%; XI, p. 276). 

33, Reclamantul va puiea face dovada 
prin orice mijloace de probă, fiind vorba 
de un fapt material despre care el nu şi-a 
putut procura o dovadă scrisă. (Demolom- 
be, XĂIX, No. 147; Huc, VIII, No. 202; 
Planiol, II, No. 1540; Alexandresco, VII, 
p. 97; XI, p. 276, 277). 

34, Art. 1504 ce. civ. fr. (1900 ce. civ. 
rom.) a stabilit pentru o categorie de acte 
un sistem special. al prescripției şi cauzele 
care întârzie cursul prescripției de zece 
ani, se consideră drept cauza de suspen-. 
dare, aplicabile în acest timp şi prescrip- 
ției ordinare de treizeci ani, aşa încâi ac- 
țiunea în anulare sau în resciziune nu este: 
admisibilă oricare ar fi data actului, dacă 
nu au trecut încă zece ani dela ridicarea 
obstacolului, care se opunea la exerciţiul 
ei. (Demolombe, XXIX, No. 165; Larom- 
bi&re, Obligations, Art, 1304, No. 29; Pla- 
niol, ÎI, No. 1548; Alexandresco, VII, p. 
98; XI, p. 277, 278). 
„85. Regula generală după care prescrip- 

ţia acţiunii în anulare curge dela înche- 
ierea. convenţiunii, se aplică nu numai la 
obligaţiile pure şi simple, ci şi la cele cu 
termen sau condiţionale. (Duranton, XII, 
No. 535, 554; Demolombe, XXIX, No. 163; 
Taulier, Thâorie raisonnnâe du code civil, 
IV, p. 454, 455; Alexandresco, VII, p. 98). 

36. In cazul când prescripțiunea înce- 
puse a curge contra autorului ea va con- 
tinua a curge contra moşteniiorilor. (A- 
lexandresco, VII, p. 99; XI, p. 279), 

37. Dacă prescripţia nu începuse a 
curge contra autorului, prescripția va 
curge în ceea ce priveşte nulitățile bazate 
pe eroare sau dol, din ziua descoperirii vi- 
ciului de către moştenitori, iar în ceea ce 
priveşte violenţa, din ziua morţii autoru- 
ui 'lor. (Laurent, XIX. No. 54; Alexan- 
dresco, VII, p. 99; XI, p. 279). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până 1a 1927) 

1. îA se vedea: art. 1167, nota 23; art. 
1890, nota 6. 

Art. 1901. — Verice acţiune a minorului contra tutorelui, 
relativă la faptele tutelei se prescrie prin zece ani, începând dela 
majoritatea sa. (Civ. 419, 434, 1876, 1890, 1894, 1900; L. p. 
epitropii din 1840, Art. 75; Civ. Fr. 475). 

Text. fr. Art. 475. —- Toute action du mineur. contre: son tuteur, rela- 
tivement aux faits de la tutelle, se preserit par dix ans, ă compter de la majorită, 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Acţiune reală 5. 
Administraţie legală 13. 
Consiliu judiciar 14. 

Acţiune 1 urm. 
Acţiune personală 5. 
Acţiune principală 16, 

Creanţe 6. 
Curator 14. 
Destituire 2. 
Emancipare 9, 
Excepţie 16. 
Gestiune 1, 12, 16. 

Indepărtare 2. 
Interzis 4, 10, 14, 
Intrerupere 7. 
Majoritate 1, 2, 5, 6, 8,9 
Minor 1 urm, 
Moarte 8. 
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Moştenitori 8, . | Socoteli de tutelă 15, 17. Prescripţie 1 urm. Suspendare 2, 7, 8 Prescripţie lungă 5, 6, 11, | Tată 13. 

15. Tutelă 1 urm. Reciprocitate 11. Tutelă legală 3. Revendicare 5, Tutor 1 urm. Scutire 2, Tutor de fapt 12. 

Doctrină, 

1. Orice acţiune a minorului cu privire la responsabilitalea tutorului pentru un 
fapt relativ la gestiunea sa sau la omi- siunea de a gera se prescrie prin zece ani cu începere dela majoritatea copilului. (Colin et Capitani, 1, p. 509; Alexan- dresco, II, p. 807, 808, 810; XI, p. 280), 2. Acţiunea minorului poate dura une- ori mai mult de zece ani, cum ar fi de exemplu, când tutorul a fost scutit, in- depărtat sau destituit în cursul iutelei, cazuri în care prescripția va fi suspen- dată până la majoritatea copilului, (De- molombe, VIII, No. 151; Laurent, V, No. 183; Alexandresco, II, p. 808). 

+ Prescripţia prevăzulă de ari. 475 ce civ. în. (1901 e. civ. Tom.) îşi găseşte a- plicaţiunea la orice fel de tutelă, chiar şi tutelei legale. (Demolombe, VIII, No. 150; Ale xandresco, II, p. 807. nota 3; XI, p. 281). 
„4. Deşi art. 475 c. civ. fr. (1901 ce. civ. rom.) vorbeşte numai de minori, această prescripţie se aplică tutelei interzişilor. Alexandresco, XI, p. 281). 
5, Această prescripţie se aplică numai acțiunilor personale ale minorului care rezultă din faptele tutelei iar nu şi Ja acțiunile reale în revendicare privitoare la unurile minorului câre S'ar deţine de tutor şi care se prescriu prin treizeci ani dela +majoritatte. (Demolombe, VIII, No. 174; Troplong, Prescription, I[, No, 488; Planiol, |, No. 1981; Alexandresco, II, p. 807, nota 5; XI, p. 281). - „ De asemenea, tot prin treizeci ani dela majoritate se vor prescrie acţiunile minorului pentru creanțele ce le-ar avea contra tutorului din cauză străină de tu- telă. (Alexandresco, II, p. 807, nota 5, 810, nota 1). 

“ 7. Art. 475 e. civ, fr. (1901 €. civ. rom.) 

8. Dacă tutela încetează Prin decesul minorului, acţiunea moştenitorilor,. când sunt majori, va începe a se prescrie cu începere dela deces, iar dacă sunţ minori, prescripția este suspendată până la majo- ritatea lor, (Demolombe, VIII, No. 153, 154 Mourlon, 1, No, 1124 Demante et Colmet de Sanierre, II, No. 239 bis, IV: Laurent, V, No. 183; Colin et Capitant. I, p. 510, 5i4, Alexandresco, IL, p. 808; XI, p. 281). , 
9, Dacă tutela încetează Prin emanci- parea minorului, prescripția de zece ani 

va curge tot dela majoritate iar nu dela emanciparea lui. (Demolombe, VIII, No. 152; Laureni, V, No. 18%; Alexandresee, II, p. 808; XI, p. 281). 
10. Dacă tutela interzisului încetează prin ridicarea interdieţiei, prescripția de zece ani va curge dela data publicării ho- tărârii de desfințarea interdicţiei, deoarece numai dela această dată, interzisul înce. tează a fi sub tutelă. (Alexandresco, II, p. 808, 809). | 
1]. Numai acţiunea minorului contra tutorului se prescrie prin trecere de zece ani, iar nu şi a tutorului contra minorului, care se va_ prescrie prin trecere de irei zeci ani. (Duranton, III. No. 647; Demo- lombe, VIII, No. 175, 176; Mass€ et Verge sur Zachariae, |, $ 250, nota 15, p, 460; Demanie et Colmet de Santerre, ÎI, No. 259 bis, V; Laurent, V. No. 184; Baudry et Cheneaux, IV, No. 646; Planiol, 1, No. 1981: Alexandresco, II, p. 809; XI, p. 284). 2. Prescripţia de zece ani prevăzută de art. 475 e, civ. îr. (1901 e. ce, rom.) nu se aplică contra acelora cari au gerat pro. vizoriu tutela numai de fapt. (Laurent, V, No. 155; Huc, III, No, 404; Baudry ei Cheneaux, IV, No. 646; Alexandresco, [|, p. 809; XI, p. 281). 

13. De asemenea, nici contra iatălui ad- ministrator legal. (Demolombe, VI, No. 457; Demante et Colmet de Santerre, II, No. 137 bis, III Laurent, IV, No, 519; Huc, III; No. 251; Baudry et Cheneaux, IV, No. 101; Planiol. I, No. 1724; Alexan- dresco, II, p. 505, 809; XI, p. 281). „ De asemenea, nici contra curatori- lor, consiliilor judiciari sau administrato- rilor provizorii ai celor în contra căro- ra sa cerut punerea sub  ințerdicţie, (Mass€ et Verge sur Zachariae, [, 8 2%, i pi5t Alexandresco, II, p. 809; XI p. 

15. Datoria tutorului către minor re- zultată în urma încheierii socotelilor de tutelă, se va prescrie prin treizeci ani dela predarea socotelilor, deoarece ea a luaţ naştere din predarea socotelilor, a- dică dintr'un fapt posterior tuielei. (De- molombe, VIII, No. 158; Mourlon, 1, Neo, 1221; Demante et Colmet de Santerre. II, No. 259 bis, II; Laurent, V, No. 187; Huc, ILI, No. 464; Baudry et Châneaux, IV, No. 646; Planiol, 1, No, "1981; Alexandresco, II. p. 810, nota, 1). 
16. Prescripţia prevăzută de acest arti- col se aplică, fără nicio excepție, la toate acțiunile pe care le-ar avea minorul con- tra tutorului cu privire la gestiunea tute- lei. fie că faptele tutelei sar opune tuto- rului pe cale de excepție, sau pe, cale de_ acţiune principală. (Laurent, V, No. 188; Alexandirsco, II, p. 810). , 17. Astfel, se prescrie prim zece âni, acțiunea pe care o are minorul pentru a cere socoteala dela fostul său tutor, (De- molombe, VIII, No. 156; Laurent, V, No. 189; Huc, III, No. 462; Planiol, I, No. 1981; Alexandresco, II, p. 811; XI, p. 21). 
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Codul civil 

Art. 1902. — După zece ani, arhitecţii 

DESPRE  PRESCRIPȚIUNE Art. 1902—19083 

și întreprinzătorii de 
lucrări, sunt desărcinaţi de răspunderea la care sunt supuși pentru 
stricăciunea în tot sau în parte a construcțiunii, prin viţiile de con- 
struire sau prin _viţiile pământului. 
Fr. 2270). 

Tezi. fr. Art. 2270. — Aprăs dix 

(Civ. 998, 999, 1483; Civ. 

ans, l'architeete et les entrepreneurs sont dharges de la garantie des gros ouvrages qu'ils ont faits ou. dirigâs. 

Doctrină, 

]. 'Dispoziiţiile art. 2270 ce. civ. fr. (1902 
c. civ. rom.) nu sunt de ordine publică şi 
părțile pot stipula o garanție mai lungă 
sau mai scurtă. (Alexandresco, XI, p. 285). 

2, Acţiunea arhitecţilor pentru plaia ser- 
viciilor lor se prescrie prin treizeci ani, de- 

carece dispoziţiile art. 2270 e. civ. fr, (1902 
€. civ, rom.) se aplică numai la responsa- 
bilitatea arhitecţilor şi antreprenorilor pen- 
EI lucrările făcute. (Alexandresco, XI, p. 
285). 

3. A se vedea: art. 1485 din codul civil 
cu notele respective), 

Secţiunea 1V. — Despre câteva prescripţiuni particulare. 

Art. 1903. — Acţiunea maestrilor și institutorilor de științe sau 
de arte, pentru lecţiunile ce dau cu luna; 

A ospătătorilor și găzduitorilor, pentru nutrirea și locuirea ce 
procură, şi a oamenilor cu ziua, pentru plata zilelor, a materiilor 
de dânşii procurate şi a simbriilor. 

Se prescriu prin şase luni. 
1729, 1730 $ 6, 1887 urm., 1905 

(Civ. 1412, 1451, 1472, 1489, 
urm., 1908 urm.; Civ. Fr. 2271). 

Text. fr. Art. 2271. — Ivaction des maîtres et instituteurs des sciences et. 
arts, pour les legons quwils donnent au mois; 

Celle des hâteliers et traiteurs, ă 
qu'ils fournissent; 

raison du logement et de la nourriture 

Celle des ouvriers et gens de travail, pour le paiement de leurs journees, 
fournitures et salaires. 

Se preserivent par six mois. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină). 

Locuinţă 12. 
Lucrători 19—23, 
Lunar 3, 9, 17, 23. 

Antreprenori 24. 
Anual 6—9, 17. 
Arhitecţi 25, 
Băcani '44, Măcelari 14, 
Bolnavi .43. Maestri 3—8. 
Brutari 14, Mandat 16. Cafegiu 10. Meşteri 22. reiumar 10. Ospătători 9, 11, 16, 18. asă de sănătate 13. Părinți 3, Chitanță 18. Pensionat 17. Cofetar 14. - Piugar 22. Comerciant 9, 14, 23. Prescripţie 4 urm, ornerț 12, Prescripţie, de când curge Domiciliu 9. Mt. Fierari 22, 

Prescripţie scurtă 1, 2. 
Preţ determinat 15, 17. 
Prietenie 15. 
Restaurator 9. 
Şef de atelier 21, 
Semestrial 6, 7. 

Servitori 22, 
Stoleri 22. 
Tâmplar 22. 
Termen nedeterminat 8: 
Tinichigiu 22. 

Funcţionari comerciali 23. 
Garanţie 16, 
Găzduitori 9, 11, 15. 
Gestiune de afaceri 16. 
Han 9, 15, 16, 18. 
Hotel 9, 18. 
Hrană 12. 
Împiegaţi 12, 
mpiegaţi comerciali 23. 
Industrie 42, 
Institutori 3, 5—8, .   nterpretare strictă 1. Tipograf 26, 
Lecţie 4, 5. - Trimestrial 6, 7. 
Legi speciale 2, Vieri 22, 
emnari 22, Zidari 22, 

Doctrină. 

1. Prescripţiunile de care se ocupă sec- 
țiunea IV care se numesc prescripții scurte, 
constituesc excepţiuni la dreptul comun, 
după care, potrivit dispoziţiilor art. 2262: 
c. civ. în. (1890 ce. civ. rom.) preseripția 
se îndeplineşte prin treizeci ani, aşa încât 
textele care prevăd. aceste prescripții spe- 
ciale trebuesc interpretate în mod restric- 
tiv. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 
712; Alexandresco, XI, p. 287, 290). 

2. In afară de prescripțiile prevăzute 
în secţiunea IV, mai există prescripţii 
scurte prevăzute de legi speciale sau de 
iexte particulare din codul civil. (Baudry 
et 'Tissier, Prescription, No. 712; Alexan- 
dresco, XI, p. 287 urm.). . 

3. Se prescrie prin şase luni, acţiunea 
maeştrilor şi institutorilor de ştiinţe sau 
de arte, contra posesorilor copiilor ce 1m- 
struesc, pentru lecţiile ce dau cu luna. (A- 
lexandresco, XI, p. 291). 

4, Aceeaşi prescripţie de şase luni se



Art, 1903 

aplică după părerea dominantă şi în cazul 
când aceşti maeşiri sau institutori se plă- 
iesc cu lectia. (Iroplong, Prescription, II, 
No. 947; Demante et Colmet de Santerre. 
VIII, No. 379 bis, I; Huc, XIV, No. 463; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 714; 
Guillouard, Prescription, Il, No. 745; A- 
lexandresco, XI, p. 291), 

5. După altă părere, în acest caz pre- 
scripția va fi de cinci ani, (Dalloz, R&. 
Suppl., Prescription civile, No. 567; Lau- 
rent, XXXII, No. 504; Planiol, II, No. 644). 

6. In cazul când maeştrii şi instituiorii 
sunt plătiţi cu trimestrul, cu semestrul sau 
cu anul, după o părere, acțiunea lor se 
prescrie prin cinci ani. (Mass6 ei Verge 
sur Zachariae, V, $ 859, nota 37, p. 535; 
Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 774, p. 444: 
Huc, XIV, No. 465; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 714; Guillouard, Prescrip- 
tion, Îl, No. 745; Planiol, If, No. 644; A- 
lexandresco, XI, p. 291, 292), 

7. După altă părere, în acest caz se va 
aplica prescripția de un an. (Duranton, 
XXI, No. 404; Demanie et Colmet de San- 
terre, VIII, No. 379 bis, D 

8. In cazul când maeşirii sau institu- 
torii se angajează a da lecţii pe mai mulţi 
ani sau pe un timp nedeterminat, pre- seripția acțiunii va fi de treizeci ani. (Iro- plong, Prescription, II, No. 946; Mourlon, 
HI, No. 1959; Laurent, XXXII, No. 503; 
Huc, XIV, No. 465; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 714; Guillouard, Prescrip- 
iion, II, No, -745; Alexandresco, XI, p. 
292). 

9. Se prescrie prin şase luni acţiunea ospătătorilor şi găzduitorilor şi restaura- torilor peniru nutrirea şi locuirea ce pro- cură pasagerilor, fie cu luna, fie cu anul, fără a se distinge dacă clientul debitor este sau nu comerciant sau dacă aceşta a luat masa în oiel sau în han, sau a fost servit la domiciliul său. (Mourlon, III, Neo. 1960; Alexandresco, XI, p. 292), 
10. Această prescripţie nu sea lică însă cârciumarilor sau cafegiilor. (Lau- 

rent, XXXII, No. 506; Huc, XIV, No. 463; Baudry et Tissier, Prescription, No. 745; Pianiol II, No. 644; Contra: Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 774, iext și nota 69, p, 445; Guillouard, Prescription, II, No. 748; Comp.: Alexandresco, XI, p. 29). 
11. Prescripţia începe a curge contra ospătătorilor şi găzduitorilor, dacă nu este 

convenţie, din ziua ultimei furnituri ce au făcui debitorilor. (Laurent, XXXII, No. 525; sine, XIV, No. 463; Alexandresco, XI, p. 292). 
12. Această prescripţie nu se aplică pro- "prietarului unui stabiliment comercial sau industrial, care nu exercită profesiunea de găzduitor sau otelier şi care procură impiegaţilor săi hrană şi locuință. (Huc, No. 465; Alexandresco, XI, p. 295). 13. De asemenea, această prescripţie nu se aplică nici directorilor caselor de să- nătate care au găzduit şi îngrijit pe un 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

bolnav. (Alexandresco, XI, p. 295, 304, 
nota 8). 

14. De asemenea nici măcelarilor, bă- 
canilor, brutarilor, cofetarilor şi alți co- 
mercianți, ale căror acţiuni se prescriu 
printrun an. (Troplong, Prescription, II, 
No. 951; Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 
274, p. 445; Guillouard, Prescription, II, 
No. 749; Alexandresco, XI, p. 293), 

15. De asemenea, nici acelora care fără 
spirit de speculă, în mod excepțional şi 
din prietenie, au primit o persoană la 
masă şi au găzduit-o, chiar pentru un timp 
mai lung, pentru un prej determinat. (Tro- 
plong, Prescription, II, No. 970: Baudry 
et 'Lissier, Prescription, No, 715; Gu- 
ilouard, Prescription, II, No. 751: A- 
lexandreseo, XI, p. 295). 

16. Această prescripţie nu se aplică a- 
celor cari ar fi garantat datoria făcută 
conira unui hangiu sau ospătător sau ar 
fi plătit-o ca mandatar sau ca gerant de 
afaceri al debitorului. (Laurent, XXXII, 
No. 505; Alexandresco, XI, p. 295). 

17. „Acţiunea particularilor care nu e 
xercită profesiunea de hangii, otelieri, 
găsduiton, ci primesc pensionari pentru 
un preţ determinat, care plătese prețul 
penşiunii lor cu anul, cu luna, ete. se 
prescrie prin cinci ani, iar în lipsa unei 
convenții precise asupra acestui unei, se 
va prescrie prin treizeci ani, (Huc, XIV, 
No. 465; Alexandresco, XI, p. 295, 294). 

18, Prescripţia de şase luni încetează să 
curgă pentru ospătători, hangii, otelieri, în cazul când s'a dat o chitanță în baza că- 
reia se reclamă suma datorită, (Alexan- 
dresco, XI, p. 294), - 

9. Se prescrie prin şase luni acțiunea 
lucrătorilor şi oamenilor tocmiţi cu ziua, 
pentru plata zilelor de muncă, a salariilor 
lor şi a furniturilor făcute de. ei. (Alexan- 
dresco, XI, p. 294). 

20. Această prescripţie se aplică lucră- 
torilor cari îşi închiriază munca sau, sel- 
viciile lor cu ziua ori 'cu bucata, oricare 
ar fi natura serviciilor sau lucrărilor, (Au- bry et Rau, ed, 4-a, VIII, $ 774, p. 4; 
Alexandresco, XI, p. 294). 

21. Astfel se prescrie prin şase luni ac- țiunea unui şef de atelier plătit cu ziua. 
(Mourlon, III, No. 1961; Huc, XIV, No. 464%; Baudry et Tissier, Prescription, No. 716; Gauillouard, Prescription, II, No. 75; Alexandresco,. XI, p. 294, nota 5: Contra: Laurent, XXXII, No. 508). 
22. Intră în categoria lucrătorilor a că- ror acțiune se prescrie prin şase luni: lu- 

crătorii câmpului, vierii, servitorii cu luna, meşterii cari lucrează pe socoteala stăpâ- nului, cu materialul acestuia sau cu mate- rialul lor, precum: zidarii, lemnarii, tâm- 
plarii. stolerii, fierarii, tinichigii” ete. 
(Baudry et Tissier, Prescription, No. 716; 
Guillouard, Prescription, IL No. 755; A- 
lexandresco, XI, p. 294, 29), , 

23. Nu intră în această categorie de lucrători, şi deci acţiunea lor se prescrie 
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prin cinci ani, împiegaţii comerciali ai 
comercianților plătiţi cu luna, deoarece ei 
nu fac munci manuale. (Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII, $ 274, p. 444; Laurent, XXXII, 
No. 509; Huc, XIV, No. 585; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 716; Guillouard, 
Prescription, No. 754; Alexandresco, XI, 
p. 295). 
"24, De asemenea, se va prescrie prin 

treizeci ani, iar nu prin șase luni, acţiu- 
nea antreprenorilor, cari se obligă a face 
o lucrare, chiar cu ziua, prin oamenii ce 
lucrează sub direcţia şi răspunderea lor, 
chiar dacă ei înşişi ar lua parte activă la 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE — Art, 1904 

lucrare. (Mourlon, III, No, 191; Aubry et 
Rau, ed. 4-a, VIII, $ 774, p. 445; Huc, XIV, 
No. 464; Baudry et Tissier, Prescription, 
No, 717; Guillouard, Prescription, II, No. 
756; Planiol, II, No. 644; Alexandresco, 
XI, p. 295). 

25. Aciiunea arhitecţilor de asemenea 
nu se prescrie prin şase luni. (Mourlon, 
UL No. 1961; Alexandresco, XI, p. 295, 
296). 

26. Acţiunea tipografilor cari ţin ate- 
liere nu se prescrie prin şase luni, ci prin- 
trun an. (Alexandresco, XI, p. 296). 

Art. 1904. — Acţiunea medicilor, a chirurgilor și a apotecarilor, 
pentru vizite, operaţiuni și medicamente; 

A neguțătorilor, pentru marfel& ce vând la particularii cari nu 
sunt neguțători; 

A directorilor de pensionate, pentru prețul pensiunii școlarilor 
lor, și altor maeştri, pentru preţul uceniciei; 

A servitorilor cari se tocmesc cu anul, pentru plata simbriei lor. 
Se prescriu printr'un an. (Civ, 810, 1183, 1472, 1729, $ 3, 4 

și 5, 1887 urm., 1903, 1905 urm., 1908; C. com. 65, 945, 946, 
947; L. p. servitori; Civ. Fr. 2272). 

Tezi. fr. Art. 2272. — Liaetion des mâdecins, chirurgiens et apothicaires, 
pour leurs visites, op&rations et mâdicaments; , , | 

Celle des huissiers, pour le salaire des actes qui'ils signifient, et des 
commissions gw'ils ex6cutent; 

Celle des marchands, pour 
non marehands; 

les marchandises qui'ils vendent aux particuliers p 

Celle des maiîtres de pension, pour le prix de pension de leurs 6lăves; 
el des autres maftres, pour le prix de l'apprentissage; , , 

Celle des domestiques qui se louent ă l'annse, pour le paiement de leur salaire, 
Se preserivent par un an. 
Text. fr. Art. 2272. — (Modificat prim L. din 30 Noemvrie 1892 şi 26 

Pebruavie 1911), — IVaetion des huissiers, pour le salaire des actes quw'ils signifient, 
et des commissions qu'ils ex6cutent; 

Celle des maitres de pension, pour le prix de pension de leurs €lăves ; et 
des autres maftres, pour le prix de l'apprentissage; 

Celle des domestiques qui se louent ă lannte, pour le payement de leur 
salaire, 

Se preserivent par un an. 
Vaction des medecins, chirurgiens, ehirurgiens-dentistes, sages-femmes et 

    
- pharmaciens, pour leurs visites, operations, et medicaments, se preserit par deux ans. 

T/action des marchands pour les marehandises qu'ils vendent aux particuliers 
non marehands se preserit par deux ans. 

Bibliografie (continuare). 

ScarBan R. 'PRAIAN, Nofă sub Judec. ocol Herţa-Dorohoi, 11 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, No. 466. 

Comercianţi 6—24, 
Comerţ 36, 
Compensaţie 23. 

Boală cronică 4. | ABETI INDEX ALFABETIC Boa Ton 

(la doctrină), Casă de sănătate 27. 
Act scris 24. Artiști 17, Ceasornicari 13. Consultaţie 1, 2. 
Agricultor 18. Băcani 42. Chirurgi 1, Contract de furnitură 9. 
Antreprenori 19, Bibliotecari 35, Cofetari 12. | Croitor 13, 
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Definiţie 10, 26, 34. 
Dentist 20. 
Editură 15, 16, 
Elevi 25, 26. 
Fabricare 13. 
Farmacişti 1—-4, 
Fierari 13, 
Fotograf 22, 
Furaitură 9. 
Grămătici 35. 
Guvernaniă 33. 
Industrie 36. 
Intendent 35. 

Patron 25, 31. 
Pensionat 25—31. 
Pictori 17, 
Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie, de când curge 

2—4, 
Recolte 18. 
Remiterea datoriei 23, 
Reparaţii 13, 

coli 25. 
culptori 17. 

Secretari 35. 
Ser vitori 32—36. 

Intrerupere 5. Stoleri 13, 
Lăcătuşi 13. Tablouri 17. 
Librari 14, Teslari 13, | 
Măcelari 42, Tipografi 15, 16. 
Maestri 25, 31. Titlu 24. 
Mărfuri 6,—11. Ucenici 25, 34. 
Medicamente 1—4, Uzină 36, 
Medici umani 1—4. Vânzare 8, 11, 12, 14,17, 
Medici veterinari 1—4. 18,   Moarte 4, 3. Vindecare 4, Novaţiune 23, Vizite 1—4. Operaţie 1. Ziare 14, 2. Particulari 6, 8, 13, ă 

Doctrină, 

].:Se prescrie printr'un an acţiunea 
medicilor umani, medicilor veterinari, chi- 
rurgilor şi farmaciştilor, pentru vizite, 
operaţii şi furnituri de medicamente. (Huc, 
XIV, No. 47; Baudry et 'Tissier, Prescrip- tion. No. 730; Guillouard, Prescription, 
II, No. 720; Planiol, II, No. 642; Alexan- 
dresco, XI, p. 297). 

2. Prescripţia începe a curge după o părere, după fiecare vizită a medicului şi 
după fiecare furnitură de medicamente a farmacistului. (Aubry et au, ed. 4-a, 
VIII, $ 774, text şi nota 58, p. 442; Lau- 
rent, XĂXII, No. 524; Huc, XIV, No. 473). 

3. După a doua părere, prescripția va 
începe a curge dela 1 Ianuarie care a 
urmat vizitele medicale sau furniturile 
de medicamente. (Comp.: Alexandresco, XI, p. 298, nota 2). 

4, După a treia părere, prescripţia va 
începe a curge, chiar în caz de boală cro- 
nică, dela vindecarea bolnavului, dela de- 
cesul lui sau dela încetarea vizitelor sau 
a furniturilor de medicamente. (Troplong, 
Prescription, II, No. 959; Baudry et Tis- 
sier, Pescripiion, No. 735; Comp.: Gu- 
illouard, Prescription, II, No. 720; Planiol, 
II, No. 656). 

5. Moartea debitorului nu constitue o cauză de întrerupere a prescripţiei de un an. (Laurent, XXXII, No, 530; Baudry et Tissier, Prescription, No. 735; Guillouard, Prescription, II, No. 720; Alexandresco, XI, p. 299 nota, 308). ” 
6. Se prescrie printr'un an acţiunea co- mercianţilor pentru mărfurile ce vând particularilor care nu sunt comercianţi. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 723; Guillouard, Prescription, II, No. 725, A: lexandresco, XI, p. 300). 
7. Acţiunea comercianților pentru măr- furi ce vând la comercianţi, se prescrie conform codului de comerț. (Mourlon, III, No. 1963; Laurent, XXXII, No. 501; Huc, XIV, No_467; Planiol, II, No. 645; Alexan- dresco, XI, p. 300). | 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

8. Vânzările între necomercianţi sau 
cele făcute de un comerciant care nu se 
referă la comerțul său, se prescriu prin 
treizeci ani. (Planiol, II, No. 645; Alexan- 
dresco, XI, p. 301). 

9, Acţiunea privitoare la un contract 
de furnitură făcut de un comerciant, se 
prescrie conform codului de comerț. (A- lexandresco, XI, p. 501). - 

10. Prin comerciant se înţelege acel 
care cumpără mărfuri en gros pentru a 
le vinde particularilor cu de-a-mănuntul. 
(Alexandresco, XI, p. 501). 

11. Prescripţia de un an se aplică indi- 
ferent dacă mărturile sau vânduţ en gros sau în detaliu. (Mourlon, III, No. 194; 
Baudry et Lissier, Prescription, No. 733; Alexandresco, XI, p. 305, 304). 

12, Astfel, se prescriu printr'un an ac- 
țiunile brutarilor, băcanilor, măcelarilor, 
cofetarilor şi altor mici comercianţi cari 
îşi vând mărfurile lor consumatorilor. (A- 
lexandresco, XI, p. 502). 

13. De asemenea, acţiunile acelor cari 
lucrează pe socoteala lor şi fabrică obiec- 
tele ce vând la necomereianţi, cum suni: 
croitorii, ceasornicarii, fierarii, lăcătuşii, 
teslarii, stolerii, etc., afară de cazul când 
ei se vor mărgini a face reparaţii, când 
prescripția va ti de şase luni. (Iroplong, 
Prescription, II, No. 956; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 718; Guilouard, 
Prescription, II, No. 723: Alexandresco, 
XI, p. 502; Comp.: Huc, XIV, No, 468), 

14, De asemenea, acţiunile librarilor şi 
vânzătorilor de ziare pentru cărţile şi zia- 
rele ce vând. (Alexandresco, XI, p. 302), 

„De asemenea, după o părere, acțiu- 
nea tipografului, chiar în rivinţa opere- 
lor ce le editează, (Froplong, Preserip- 
tion, II, No. 963; Laurent, XXXII, No. 312; 
Guillouard, Prescription, [I, No. 735; A- 
lexandresco, XI, p. 502, 503). 

6. După altă părere, acțiunea tipogra- 
fului-editor se va prescrie prin treizeci 
ani deoarece este un antreprenor. (Bau- dry _et Tissier, Prescription, No. 718)... | 

7, Prescripţia de un an nu se aplică artiştilor cari îşi vând tablourile san 
sculpturile lor, ci se aplică prescripția de 
ircizeci ani. (Alexandresco, XI, p.: 50, 
302), 

18. De . asemenea, nici poprietarului 
care îşi vinde mobilele sau recoltele sale, chiar unui comerciant, ci se aplică pre scripția de treizeci ani. (Mourlon, III, No. 
1965; Laurent, XXXII, No. 501; Baudry ei 
Tissier, Prescription, No. 723;  Alexan- 
dresco, XI, p. 501, 302). , 

19. De asemenea, nici antreprenorilor 
de lucrări, ci se aplică, prescripţia de trei- 
zeci ani. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 724; Alexandresco, XI, p. 501, 502; Contra: Huc, XIV, No. 469). o 

20, De asemenea, nici aparatelor vân- 
dute de un dentist, deoarece el le lucrează 
şi le adaptează la gura clienţilor. (Alexan- 
dresco, XI, p. 502). 
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21, De asemenea, nu se aplică la pre- 
țul abonamentelor ziarelor. (Alexandresco, 
XI, p. 302). 

22. De asemenea, nici fotografului pen- 
tru plata fotografiilor lucrate şi predate. 

, (elue XIV, No. 470; Alexandreseco, XI, p. 
305). 

23. Prescripţia de un an nu se aplică 
atunci când debitorul se pretinde liberat 
nu prin o plată reală, ci prin remiterea 
datoriei, prin novaţie, compensație, ete,, 
sau când recunoaşte că a plătit o parte 
din datorie, ci se va aplica prescripţia de 
treizeci ani. (Alexandresco, XI, p. 304). 

24. De asemenea, prescripţia de un an 
nu se aplică atunci când datoria este 
constatată prin un titlu. (Alexandresco, 
XI, p. 304). 

25. Se prescrie printrun an acţiunea 
directorilor de pensionate sau şcoli pri- 
vate sau publice, pentru pensiunea ele- 
vilor, precum şi acţiunea altor meşteri sau 
patroni peniru prețul uceniciei. (Alexan- 
dresco, XI, p. 304). 

26. Prin pensionate se înţeleg casele 
particulare de instrucțiune unde elevii 
primesc instrucţie, locuinţă şi hrană. (A- 
lexandresco, XI, p. 304). 

27. Directorii caselor de sănătate nu 
sunt asimilați directorilor de pensionate. 
(Alexandresco, XI, p. 304, nota 8). 

28. Prescripţia. de un an se aplică nu 
numai la datoria părinţilor 'pentru in- 
strucțiunea, hrana şi locuința elevului, 
ci şi pentru furniturile şcolare. (Gu- 
illouard, Prescription, II, No. 736; Alexan- 
dresco, XI, p. 305). 

29. Prescripţia de un an se aplică nu- 
mai la prețul pensiunii propriu zise, iar 

"mu şi pentru alte cheltuieli sau îngrijiri, 
<um ar fi căutarea unei boli sau procurare 
de haine, care se presciu prin treizeci ani. 
(Alexandresco, XI, p. 305). 

30. Acţiunea acelor cari dau numai 
hrană şi locuinţă elevilor fără instrue- 
tiune, se prescrie prin şase luni potrivit 
dispoziţiunilor art. 2271 ce. civ. fr. (1903 ce. 
civ. rom.), iar nu .prinitrun an. (Laurent, 
XXXII, No. 502; Baudry et Tissier, Pre- 
seription, No. 726; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 756; Alexandresco, XI, p. 
305). 

31. Cu toate că art. 2272 ce. civ. fr. 
(1904 ce, civ. rom.), prevede numai pre- 
scripţia creanţei. pentru preţul uceniciei, 
însă dacă stăpânul sau meşterul va găzdui 
şi hrăni pe ucenici, el va fi asimilat di- 
rectorului de pensionat. (Lroplong, Pre- 
scription, TI, No. 966; Laurent, XXXII, 
No. 502; Guillouară, Prescription, Il, No. 
757; Alexandresco, XI, p. 305). 

32. Se prescrie printr'un an acţiunea 
servitorilor care se tocmesc cu anul, pen- 
tru plata simbriei lof. (Alexandresco, XI, 
p. 506). ! 

33. Dacă servitorul se tocmeşte cu luna; 
cu săptămâna sau cu ziua, acţiunea sa se 
va prescrie prin şase luni. (Laurent, 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1904 

XXXII, No. 503; Alexandresco' XI, p. 59; 
Comp.: Baudry et Tissier, Prescription, - 
No. 727). 
"84. Servitori sunt toţi acei prevăzuţi 

în legea servitorilor. (Alexandesco, XI, p. 
306). 

35. Nu intă în categoria servitorilor 
şi acţiunea lor se prescrie prin cinci ani, 
dacă salariul lor este plătit cu anul sau 
la termene periodice mai scurte, acei care 
nu sunt însărcinaţi cu lucrări manuale, ei 
exercită în casă o profesiune liberală, pre- 
cum:  ințendenții, secretarii, grămăticii, 
bibliotecarii, guvernantele, ete. (Troplong, 

" Prescription, ÎI, No. 975; Laurent, XXXII, 
No. 505; Baudry et Lissier, Prescription, 
No. 727; Guillouard, Prescription, Il, No. 
740; Alexandresco, XI, p. 307). 

36. De asemenea, nici funcţionarul care 
conduce o uzină sau alt stabiliment in- 
dustrial sau comercial. (Laurent, XXXII, 
No. 503; Alexandreseo, XI, p. 307). 

Jurisprudenţă. 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

]., Prescripţia de i an prevăzută de art. 
1904 al. 2 e. c., este bazată pe o prezumpţie 
de plată. susceptibilă de a fi răsturnată 
prin jurământ de credulitate, iar dacă 
sa redactat act 'scris în cursul anului, 
prescripția e de 30 ani. (Jud. Oc. Herţa, 
jurnal din 11 Mai 1925, Jur. Gen. 1926, 

o. 466). 
2. In fapt: Pâritul se apără arătând că 

nu el a primit marfa dela reclamantul co- 
merciant, ci soția sa şi independenti, de 
ceasta, el arată că a trecut un an dela 
data când a primit marfa opunând excep- 
țiunea peremptorie de fond preseripţia 
anuală stabilită de art. 1904, al. 2 codul 
civ. . 

In drepi: Chiar dacă faptul primirii 
mărfii şi neplăţii costului, adică a crean- 
ţei creditorului comerciant, contra debi- 
torului necomerciant ar fi deplin dovedită, 
totuşi, în speţă, acțiunea şi deci creanța 
a cărei realizare o cere creditorul, se. o- 
pune o prezumpțiune legală de liberaţiune: 
prescripția specială regulamentată de art. 
1904 al. 2 codul civil. | 
Considerând că această cale de excep- 

ție opusă pretenţiei creditorului constitue 
un mijloc de liberaţiune, adică de stin- 
gere a raportului de obligaţiune sau chiar 
mai mult o dispensă de dovadă din par- 
tea debitorului acţionat şi aceasta după 
părerea unei mari majorităţi din doctrină. 

Că, motivul de ordine publică şi de sta- 
bilitate socială a făcut pe legiuitor ca prin 
un text, ca acel al cărui aplicaţie am fă- 
cut-o — art. 1904 al. 2 cod. civ. — să con- 
solideze şi să transforme într'o stare de 
drepi irefragabilă, prin stingerea juridică 
a dreptului neexereitat, situaţia de fapt 
creată prin neexerciţiul unui drept mai 

“mult încă, prin o prescripţie specială şi 
de scurtă durată legiuitorul a voit aproape 
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sub forma unei decăderi a interzice co- 
- mereiantului, de a 'mai putea exercita 
dreptul său de  creanţă pentru datorii 
curente şi care se achită în practică trep- 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

tat cu naşterea lor de către particulari, 
(Jud. oc. Ghergani-Dâmboviţa, Carte de 
jud. civ. No. 305 din 1921, Jur. Gen. 1926, 
No. 649). 

Art. 1905. — Prescripţiunea, în cazurile mai sus arătate, se 
va împlini, chiar dacă ar urma serviciile, lucrările şi predările 
acolo menţionate. 

Ea nu încetează de a curge decât 
sa dat un bilet sau adeverinţă, ori 

când s'a încheiat socoteala, 
s'a îormat cerere în judecată. 

(Civ. 1202, 1865 urm., 1903, 1904 urm., 1908; Civ. Fr. 2274). 
Text. Jr. Art. 2274. — La prescription, dans les cas ci-dessus, a lieu, quoiquil y ait eu continuation de tofurnitures, 
Elle ne cesse de courir que lors 

obligation, 

Doctrină, 

1. Prescripţiunile de şase luni şi un. 
an se întemeiază pe o prezumpţie de 
plată. (Mourlon, III, No. 1967; Planiol, IL, 
No. 675; Alexandresco, XI, p. 311). 

2. Prescripţiunile de şase luni şi de un 
an se vor întrerupe potrivit regulelor ge- 
nerale. (Aubry et Rau, ed. 4-a, VIII, $ 724, 
p. 445, 446; Laurent, XXXII, No. 530; Gu- 
illouard, Prescription, II, No. 690; Alexan- 
dresco, XI, p. 149, 307, 308). 

3, Aceste preseripţii vor curge chiar 
dacă ar urma serviciile, lucrările şi pre- 
dările, deoarece continuarea lor poate să 
aibă loc atât în caz de neplată, cât şi în 
caz de plată. (Mourlon, III, No. 1968; A- 
lexandresco, XI, p. 308). 

4, Aceste prescripţii încetează a curge 
numai când s'a încheiat o socoteală, adică 
atunci când s'a recunoscut datoria de de- 
bitor, sau când el a dat un bilet, cum ar 
fi o scrisoare sau adeverinţă prin care el 
recunoaşte datoria, sau când creditorul 

"a făcut o cerere în judecată. (Alexan- 
dresco, XI, p. 508). 

Actele enumerate de acest articol în 
mod limitativ nu numai că întrerup pre- 
scripțiile scurte, dar încă le interverteşte 
în prescripţia lungă de treizeci ani. (Mour- 

Art. 1906. — Cu toate acestea, cei căror 
prescripțiuni pot deferi celor ce li se opun, 

qu'il 
ou eitation en justice non prime. 

livraisons, services et travaux. 
ya eu compte arrâtâ, cedule ou 

lon, III, No. 1972; Aubry et Rau, ed. 4-a, 
IV, $ 774, p. 446; Laurent, XXXII, No. 531; 
Huc; XIV, No. 478; Baudry et Tissier, Pre- scription, No. 755; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 768; Planiol, II, No. 675; A- lexandresco, XI, p. 309). 

6. Intervertirea prescripției are loc nu numai prin încheierea socotelilor Şi recu- noașterea datoriei, ci şi prin cererea în 
judecată, deși nu a fost urmată de_o ho- tărire definitivă. (Laurent, XXXII, No. 
551; Hue, XIV, No. 478; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 756; Guillouard, Pre- 
soripiion, II, No. 769; Alexandresco, XI, 
p. 309, 310; Contra: Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 582 bis, II, II). 

7. Când la încheierea convenţiunii, păr- 
țile au încheiat un act constatator, nu se 
aplică prescripţia scurtă. (Laurent, XXXII, 
No. 532; Huc, XIV, No. 477; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 760; Guillouard, 
Prescription, II, No. 774; Alexandresco. 
XI, p. 310). 

8. Regula privitoare la intervertirea 
prescripției este o chestie de drept, su- pusă censurii instanţei de recurs. (Laurent, 
XXXII, No. 537; Baudry ei Tissier, Pre- 
scription, No. 761; Alexandresco, XI, p. 
510). f Pa 

vor fi opuse aceste 
jurământ asupra ce- 

stiunii de a se ști dacă lucrul s'a plătit în adevăr. Jurământul va 
putea fi deferit văduvelor și moştenitorilor 
după urmă, când sunt minori, 

sau tutorilor acestor 
pentru ca să aibă a declara dacă nu 

ştiu că lucrul este încă datorit. (Civ. 1202, 1208 urm., 1903 urm, 
1908; Civ. Fr. 2275). 

Text. fr. Art. 2275. — Neanmoins ceux auxquels ces preseriptions seront oppos6es, peuvent dâfârer le serment ă ceux qui les opposent, sur la question de savoir si la chose a ât6 rtellement payee. 
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Le serment powra tre dâfere au 
ces derniers, s'ils sont mineurs, pour 
que la chose soit due. 

„INDEX ALFABETIC 
_ (a doctrină). 

“Mărturisire 2, 3, 4. 
Minori 6, 7, î1. 
Moarte 6, 7. 
Moştenitori 6, 7. 

d Prescripţie 1 urm. 
Femeie văduvă 6—9, 11, Prezumpţie de plată 1, 
Jurământ 1 urm. | Probă 4, 5. 
Jurământ de credulitate | Tutor 6, 7, 11, 

Analogie 8, 9. 
Bărbat văduv 9, 
Compensaţie 3. 
Cotutor 11, 
Dovadă 4, 5. 

Doctrină, 

1; Prescripţiunile de şase luni şi un 
an fiind întemeiate pe o prezumpţiune de 
plată, când debitorul invoacă prescripția, 
creditorul poate să-i defere jurământul 
dacă a plătit în realitate. (Alexandresco, 
XI, p. 341). - - 

2. Jurământul nu se va.mai deferi când 
debitorul acționat recunoaşte prin mărtu- 
risirea sa că nu a plătit datoria. deoarece 
în acest caz el va fi condamnat în baza 
acestei mărturisiri. (Laurent, XXXII, No. 
517; Huc, XIV, No. 480; Planiol, II, No.. 
695; Alexandresco, XI, p. 341). 

3. Mărturisirea debitorului poate fi nu 
numai expresă, ci şi tacită cum ar fi 
de exemplu, când el ar invoca compen- 
Saţia şi în urmă Sar dovedi că creditorul 
nu-i datora nimic. (Huc, XIV, No. 480; 
Baudry et Tissier, Preseription, No. 743; 
Eaniol, Il, No. 69%; Alexandresco, XI, p. 
511), , 

4. In afară de mărturisire şi de jură- 
mânt, creditorul nu poate combate pre- 
scripția prin alt mijloc de probă. (Huc, 
XIV, No. 482; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 749; Planiol, II, No. 69%; Alexan- 
dresco, XI, p. 341, 319). , 

5. Numai .prescripțiile de şase luni şi 
de un an se pot combate prin jurământ, 
iar nu şi celelalte prescripţii care nu pot 

DESPRE PRESCRIPŢIUNE Art. 1907 

x veuves et hâritiers, ou aux tuteurs de. 
qu'ils aient ă deelarer s'ils ne savent pas 

fi combătute nici prin jurământ, nici prin 
alte dovezi. (Laurent, XXXII, No. 514; 
Huc, XIV, No. 480; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 751; Guillouară, „Preserip- 
iton, II, No. 786; Planiol,. II, No. 69%; 
Alexandresco, XI, p. 312, 313). | 

6. În caz: de. moartea debitorului, jură- 
mântul, denumit în acest caz de credu- 
litate sau. de credibilitate, poate fi deferit 
văduvei şi moştenitorilor săi, iar în caz 
de minoritate a moştenitorilur, e] poate 
fi deferit tutorilor lor, pentru ca aceştia. 
să declare dacă. nu ştiu că lucrul este 
încă datorit. (Alexandresco, XI, p. 315). 

7, Dacă aceştia vor jura că nu ştiu 
dacă lucrul se datoreşte, acţiunea credi- 
torului va fi respinsă. (Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 744; Alexandresco, XI, 
p. 514). 

8. Jurământul de credulitate nu poate 
fi aplicat prin analogie la alte cazuri ne- 
prevăzute de lege, nici la alte persoane. 
decât acele arătate: de lege. (Alexan- 
dresco, XI, p. 314). | 

9, Jurământul de credulitate va putea 
fi deferit nu numai femeii văduve, ci şi 
bărbatului văduv, care sar găsi în o situ- 
aţie analoagă, motivul fiind acelaşi în 
ambele cazuri. (Alexandresco, XI, p. 314 
nota 2). Ă - 

10. Jurământul de credulitate trebueşte 
deferit şi prestat în termenii ceruţi de 
lege. (Huc, XIV, No. 482; Baudry et Tis- 
sier, Prescription. No. 747; Alexandresco, 
XI, p. 314). aa E 

11. Dacă mama tutoare este căsătorită 
_ de al doilea, jurământul de credulitate va 
trebui deferit atât tutoarei cât şi cotato- 
rului, iar. refuzul unuia din ei de a jura 
expune pe minor la pierderea procesului. 
(Baudry et Tissier, Prescription, No. 745; 
Alexandresco, XI, p. 314)- 

Art. 1907. — Veniturile renditelor perpetue sau pe viaţă; 
Prestaţiunile periodice ale pensiunilor alimentare, chiriile caselor 

şi arenzile bunurilor rurale; 
Dobânzile sumelor împrumutate şi, în genere, tot ce se plătește 

cu anul sau la termene periodice mai scurte. - , 
Se prescriu prin cinci ani. (Civ.- 474, 523, 900, 1429, 1587 

urm., 1639 urm., 1908; C. com. 949; Civ. Fr. 2277). 

Test fr. Art. 2277. — Les arrerages de rentes perpâtuelles et viagăres; 
Ceux des pensions alimentaires; 
Les loyers des maisons, et le prix de ferme des biens ruraux; | 
Les intârâts des sommes prâtes, et genâralement tout ce qui est payable 

par annâe, ou ă des termes pâriodiques plus courts; 
Se preserivent par cinq ans. 

45003, — Codul civil adnotat. — IS. — 33 
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Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. Vouzi 
III, 154; Observaţie sub 'Trib. Bordeaux. 

INDEX ALFABETIC 
(la doctrină), 

Novaţiune 8. 
Oficiu 6, 
Ordine publică 1, 2, 3. 
Ospătători 16. : 
Pensiune alimentară 14, 
Periodicitate 11. 
Pierdere 5. 
Prescripţie 1 urm. 
Prescripţie, de când curge 

Prestaţii 33, 
Prezumpţie de plată 1, 2, 

3, 

Act scris 19, 
Acumulare 1, 2, 3. 
Anual 9, 32, 33 
Apel 4. 
Apreciere suverană 11. 
Arendare 15, 17—20. 
Asigurare 17. 
Capacitate 12. 
Capitaluri 9, 33, 
Chitanţă 5, 
Codebitor 30. 
Comercianţi 26. 
Cont curent 26. 
Contestaţie 5, 
Convenţie 14. 

Proces 28, 
Produse 9, 33. 

Creanţe 9, Recunoaştere 2, 3, 19, 
Daune 17, 18, Recurs 7. 
Degradări 18, Rentă 13. 
Dobânzi 21—32, 35, 36, 

- Enumerare enunciativă 9, 
Exigibilitate 1—3, 25, 
Fidejusiune 30, 
Găzduitori 16. 
Gestiune de afaceri 30. 
Hotărire 14. 
Hotel 16. 
Împiedecare 31, 
Impozite 17. 
Imprumut 21, 22, 
Interes general 1, 2, 3, 

Renunţare 4, 5, 
Reparaţii locative 18, 
Repetiţiune 20, 
Reziliere 17, 
Ruina debitorului 4, 2, 
Salar 10, 34. 
Scurtarea termenului 42, 
Societate 27. 
Socoteli de tutelă 29. 
Stat 13, 
Suspendare 8, 
Termen scurt 9, 32, 33,   Interzis 29. Terţ 20. Ş 

Intrerupere 8, 28, Testament 13, 14, 
Invocare 4, 5, 7. Tutor 29, 
Jurământ 3. Uzufruct 23, 
Locaţiune 15—20, Vânzare 22, 
Mandat 30, Venituri periodice 9, 13, Minor 29. 33, 35, 36 
Neglijenţă 1, 2, 3, 

Doctrină, 

]. Prescripţia prevăzută de art, 2277 e. 
tiv. îr. (1907 c. civ. rom), se întemeiază 
au numai pe o prezumpţie de plată ci mai mult pe consideraţia de ordine pu- 
blică şi de interes general de a împiedeca 
ruina debitorului, prin acumularea pre- 
staţiilor periodice ce datoreşte, provenită 
din cauza neglijenţei creditorilor de a 
reclama la exigibilitatea lor. (Mourlon, 
III, No. 1978, 1979; Troplong, Prescripţion, 
II, No. 1066; Baudry et Tissier, Preşcrip- 
tion, No. 768; Guillouard, Prescription, ÎI, 
No. 654; Planiol, II, No. 638; :Alexan- 
dresco, XI, p. 318, 319). 

2. Din acest caracter al prescripţiei 
rezultă că debitorul poate s'o opue deşi 
ar recunoaşte că nu şi-a plătit datoria. 
(Iroplong, Prescription, IL,. No, 1036; Au- 
bry et Bau, ed. 4-a, VIII, $ 774, text şi 
uota 16, p. 435; Lauient, XXXII, No. 43%: 
Huc, XIV, No. 487; Baudry et [issier, Prescription, No. 769; Guillouard, Pre- 
scription, II, No. 655; Alexandresco, XI, 
p. 319). 

3. O altă consecință care decurge din 
acest caracter al prescripţiei este că cre- 
ditorul căruia i se opune prescripţia de cinci ani, nu poate deferi debitorului ju- rământ pentru a declara dacă a plătit 

| datoria. (Troplong, 

ers (Ardennes) 14 lan. 1920, Pand. Rom. 1925, , 14 Martie 1920, Pand. Rom. -1926, III, 45, 

Prescription, ÎI, No, 1035; Laurent, XXXII, No. 452; Huc, XIV, 
No. 487; Baudry et Tissier, Prescription, No. 770; Guillouard, Prescription, IL, No. 656; Alexandresco, XI, p. 320). 

4, Prescripţia de cinci ani poate fi o- pusă în orice stare a procesului, chiar pen- 
tru prima oară în apel, dacă debitorul 
nu a renunțat la ea. (Alexandrese», XI, 
p. 521). 

5. Nu constitue o renunțare la invoca- 
rea prescripţiei, faptul debitorului ce a 
contesta datoria, de a invoca plata și de 
a pretinde că chitanța a fost pierdută. (Laurent, XXXII, No. 434; Baudry et |is- 
sier, Prescription, No. 771; Alexandresco, 
XI, p. 321). 

6. Prescripţia de cinci ani nu poate fi 
invocată din oficiu, chiar dacă lipseşte 
debitorul la judecată. (Laurent, XXXII, No. 174; Huc, XIV, No. 487; Baudry et Tissier, Prescription, No. 772; Guillouard, Prescription, 1, No. 303; TI, No. 693; A- lexandresco, XI, p. 521). 

7. Prescripţia de cinci ani nu poate fi 
propusă de debitor pentru prima oară 
înainte instanței de recurs. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 772; Alexadresco. XI, p. 521). 

8. Prescripţia de cinci ani este supusă 
întreruperii şi suspendării potrivit drep- tului comun şi după întreruperea ei, va începe o nouă prescripţie de cinci ani. 
afară dacă datoria a fost novată. (Huc, XIV, No. 501; Baudry et Tissier, Preserip- tion, No. 805; Guillouard, Prescription, ÎI, 
SE 792; Alexandresco, XI, p. 524, 55%, 
557). 

9. In art. 2277 c, civ. fr. (1907 c. civ. rom.), se enumeră în mod enunciativ, iar nu limitativ, câteva creanţe la care se aplică prescripţia de cinci ani, făcându-se mențiune că această prescripţie se aplică. in genere, la tot ce se plăteşte cu anul sau la termene maj scurte, adică la toate creanțele care nu au de obiect capitaluri. 
Ci numai produse sau venituri periodice. (Troploneg, Prescription, II, No. 1011; Lau- rent, XXXII, No. 455: Huc, XIV, No. 48%; Baudry et Tissier, Prescription, No. 7%; Alexandresco, XI, p. 322, 534), 

10. Astfel, salariul lunar se prescrie 
prin cinci ani, deoarece este o plată pe- riodică,  (Alexandresco, XI, p. 392). 

11. Tribunalele constată în mod su- veran periodicitatea prestaţiilor de natură 
a fi prescrise prin cinci ani, (Alexandresco, 
XI, p. 529), 

12, Părţile cari sunt capabile pot scurta termenul legal de cinci ani al prescripției. exandresco, XI, p. 329), | 
„ Se prescriu prin cinci ani toate ve- 
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niturile rentelor perpetue sau viagere, 
chiar legate prin testament, constituite 
asupra particularilor sau asupra Statului. 
(Baudry et 'Tissier, Prescripiion, No. 589, 
621, 274; Alexandresco, XI, p. 322, 323). 

14, Se prescriu prin cinci ani presta- 
tiunile periodice ale pensiunilor alimen- 
tare, legate prin testament, stabilite prin 
o convenţie sau prin hotărîre judecăto- 
rească. (Laurent, XXXII, No. 458; Alexan- 
dresco,_ XI, p. 325, 324). 

15. Se prescriu prin cinci ani chiriile 
caselor şi arenzile bunurilor rurale. (A- 
lexandresco, XI, p. 326). 

16. Chiriile apartamentelor închiriate 
de ospătători și găzduitori, se prescriu 
însă prin șase luni. (Huc, XIV, No. 489; 
Guillouard, Prescription, II, No. 666; A- 
lexandresco, XI, p. 326). | 

17. În denumirea de chirii şi arenzi 
intră şi prestaţiunile în natură impuse chi- 
riaşului sau aredaşului, cu titlu de sarcine 
accesorii cum sunt: impozitele cari pri- 
vesc pe proprietar, prestații în natură, des- 
păgubirea datorită de locatar în urma re- 
zilierii contractului, pe timpul necesar 
reînchiririi, prima de asigurare, etc. (Huc, 
XIV, No. 491; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. Zzz7; Planiol, II, No. 639; 
Alexandresco, XI, p. 326). 

18. Nu sunt cuprinse în denumirea de 
Chirii şi arenzi, despăgubirile datorite de 
locatar, care rămâne în folosinţa lucrului, 
după expirarea contractului sau care sunt 
datorite pentru despăgubiri sau reparaţii 
locative. (Huc, XIV, No. 491; Baudry et 
Tissier, Prescription, No. 779; Guillouard, 
Prescription, Il, No. 660; Alexandresco, 
XI, p. 526, 327; Contra: Laurent, XXXII, 
No, 443), 

19. Dacă datoriile din chirii şi arenzi 
au fost recunoscute de debitor prin un 
deosebit act scris, ele se vor prescrie prin 
treizeci ani. (Alexandresco, XI, p. 327). 

20. Acţiunea în repetiție exercitată de 
un terţ care a plătii chiria datorită de 
locatar, se prescrie prin treizeci ani, (A- 
lexandresco, XI, p. 327). _ 
2]. Se prescriu prin cinci ani dobân- 

zile sumelor îinprumutate. (Alexandresco, 
XI, p. 527). 

22. Cu toate că art. 2277 c. civ. fr. (1907 
e. civ, rom.), vorbeşte numai de dobânzile 
sumelor împrumutate, adică de dobânzile 
convenționale, totuşi se prescriu prin cinci 
ani toate dobânzile, adică cele convenţio- 
nale, legale judiciare sau moratorii şi 
chiar dobânzile preţului vânzării unui lu- 
cru producător de venit. (Mourlon, III, No. 
1981; Demante ei Colmet de Sanierre, 
VIII, No. 585 bis, II; Aubry et Rau, ed. 
4-a, VIII, $ 774, p. 454 urm.; Laurent, 
XXXII, No. 448 urm.; Huc, XIV, No. 494; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 781 
urm., 784 urm.; Guililouard, Prescription, 
II, No. 668; Planiol, II, No. 639: Alexan- 
dresco, XI, p. 527, 328; Contra: Duranton, 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Art. 1907 

XVI, No. 542; XXI, No. 435, 434;. Mass 
ei Verge€ sur Zachariae, V, $ 859, p. 354). 

23. Dobânzile sumelor datorite de uzu- 
fructuar nudului proprietar în baza art. 
612 c. civ. îr. (552 c. civ. rom), se prescriu 
prin cinci ani. (Laurent, XXXII, No. 446; 
Huc, XIV, No. 496; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 682; Alexandresco, XI, p. 329). 

24. Dobânzile unor datorii al căror 
cuantum nu este determinat, nu se pre- 
scriu prin cinci ani, deoarece creditorul 
nu are acţiune pentru a cere aceste do- 
bânzi. (Baudry et Tissier, Prescription, No. 
795; Guillouard, Prescription, II, No. 669; 
Alexandresco, XI, p. 329). 

25. Prescripţia de cinci ani nu se aplică 
dobânzilor care sunt exigibile odată cu 
capitalul. (Laurent, XXXII, No. 460; Huc, 
XIV, No. 492; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 690; Guillouard, Prescription, II, 
No. 689; Alexandresco, XI, p. 231). 

26. De asemenea, nici dobânzilor unui 
cont curent existent între comercianți, 
până ce contul curent nu a fost lichidat. 
(Troplong, Prescription, II, No. 1029; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a VIII, $ 774, p. 437; 
Huc, XIV, No. 4%; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 793; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 670; Alexandreseo, XI, p. 331). 

27. De asemenea, nici dobânzilor da- 
torite de o societate unuia din asociaţi 
până ce această sumă nu a fost determi- 
nată. (Huc, XIV, No. 492; Alexandresco, 
XI, p. 531). 

28. Nici dobânzilor care curg în timpul 
unei instanţe judecătoreşti, deoarece ope- 
rează întreruperea în orice moment. (Mass 
et Vergâ sur Zachariae, V, $ 859, text şi 
nota 19, p. 352; Laurent, XXXII, No. 436; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 801; 
Guillouard, Prescription, II, No, 680; A- 
lexandresco, XI, p. 232, 537). 

29, Nici dobânzilor sumelor cu care 
iutorul a rămas dator minorului sau în- 
terzisului, cât timp el nu a predat suco- 
telile definitive şi cât timp aceste socoteli 
nu au fost aprobate. (Troplong, Prescrip- 
tion, II, No. 1027; Aubry et.Rau, ed. 4-a, 
VIII, $ 774, p. 457; Laurent, XXXII, No. 
471; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
795; Guillouard, Prescription, Il, No. 671; 
Alexandresco, IX, p. 255). 

30. Nici dobânzilor sumelor plătite în 
contul debitorului de către un „creditor, 
fidejusor, mandatar sau un gestionar de 
afaceri, în privinţa recursului ce aceştia 
au contra debitorului pentru plata făcută. 
(Mourlon, III, No. 3980; Aubry et Rau, 
ed. 4-a, VIII $ 774, p. 457; Laurent, XXXII, 
No. 46î: Alexandresco, XI, p. 2353). , 

3]. Dispoziţiunile art. 2277 ce. civ. fr. 
(1907 v. civ. rom.), nu-şi găsesc aplica- 
țtia în cazul când creditorul a fost îm- 
piedecat să ceară dobânda din o cauză 
legitimă, cum ar fi de exemplu în cazul. 
când el a fost împiedecat să introducă ae 
țiunea de către debitor. (Troplong, Pre 
scription, II, No. 1010; Dalloz, Rep, Suppl., 
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Prescription civile, No. 636; Laurent, 
XXXII, No. 473, 474; Guillouard, Pre- 
scription, ÎI, No. 674; Alexandresco, XI, p. 
233, Contra: Huc, XIV, No. 500; Baudry 
et 'Tissier, Prescription, No. 804). 

32. De asemenea, dispoziţiile acestui 
articol nu se aplică datoriei unui capital 
plătibil cu anul sau la termene periodice 

mai scurte. (Mourlon, III, No. 1980; Lau- 
“rent, XXXII, No. 455, 459; Huc, XIV, No. 

499; Baudry ei Tissier, Prescription, No. 
789; Alexandresco, XI, p. 253). 

33. Se prescriu prin cinci ani toate pre- 
staţiunile cari se plătesc cu anul sau la 
termene periodice mai scurte, adică toate 
acele creanţe care au de, obiect produse 
sau venituri periodice, iar nu capitaluri. 
(Alexandresco, XI, p. 354). 

34. Astfel, se prescriu prin cinci ani 

DESPRE PRESCRIPȚIUNE Codul civil 

dresco, XI, p. 
XXXIL, No. 441). 

35. Calcularea celor cinci ani de pre- 
scripție se va face dela cererea în ju- 
decată a actului întrerupător de prescrip- 
ție. (Troplong, Prescription, II, No. 1003; 
Aubry et Rau, ed. 4-a VIII, $ 774, p. 43%; 
Dalloz, Rep. Suppl., Prescription civile, 
No. 659; Laurent, XXXII, No. 475; Hue, 
XIV, No. 487; Baudry et Lissier, Prescrip- 
tion, No. 799; Guillouard, Prescription, Î 
No. 689; Alexandresco, XI, p. 335; Contra: 
Duranton, XXI, No. 429). 

36. Această soluţie îşi găseşte aplica- 
țiunea chiar atunci când dobânzile sau 
veniturile au încetat de a fi datorate. 
(Troplong, Prescription, II, No. 1003; Au- 
bry et Rau, ed. 4-a. VIII, $ 774, p. 43%; 
Laurent, XXXII, No. 475; Huc, XIV, No. 
487; Baudry et 'Tissier, Prescription, II, 

534; Contra: Laurent, 

No. 799; Guillouard, Prescription, II, No. salariile funcţionarilor publici. (Baudry et 
689; Alexandresco, XI, p. 336). Tissier. Prescription, No. 776; Alexan- 

Art. 1908. — Prescripţiunile prezentei secţiuni curg în contra 
minorilor și interdicţilor, rămânând acestora recurs în contra 
tutorilor lor. (Civ. 342, 390, 421, 454, 998, 1160, 1376, 1876, 1903, 
1904; Civ. Fr. 2278). 

Text. fr. Ant. 2278. — Les preseriptions dont il S'agit dans les articles 
de la prâsente section, courent contre les inineurs et les interdits; sauf leur 
recours, contre leurs tuteurs. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU "TRAIAN, Notă sub Cas. [, 1909 din 4 Nov. 1924, Curier Jud, 14/1926. 

Doctrină, 

1, Prescripţiile de şase luni, de un an 
şi de cinci ani, curg contra minorilor şi 
interzişilor, rămânându-le recurs în con- 
tra tutorilor lor. (Alexandresco, XI, p. 538). 

2. Motivele care au determinat pe le- 
giuitor să prevadă această  excepţiune 
dela dreptul comun. este că după inten- 
tiunea legiuitorului, aceste prescripțiuni 
au un termen scurt şi deci dacă sar pre- 
lungi termenul cât timp ține minoritatea 

sau interdicţiunea, s'ar contraveni acestei 
intenţiuni; apoi creanţele prevăzute în 
această secţiune sunt relativ putin im- 
poriante, şi dacă ele ar fi pierdute, re- 
cursul ce minorii şi interzișii au în contra 
tutorului lor, va fi de ordinar suficient 
pentru a garanta interesele incapabililor. 
(Laurent, XXXII, No. 558; Huc, XIV, No. 
501; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
815; Guillouard, Prescription, Il, No. 682; 
saniol, II, No. 685; Alexandresco, XI. p. 
558). 

Art. 1909. — Lucrurile mişcătoare se prescriu prin îaptut pose- 
siunii lor, fără să fie trebuință de vreo curgere de timp. 

Cu toate acestea, cel ce a pierdut sau cel cărui s'a furat un 
lucru, poate să-l revendice în curs de trei ani din ziua când l-a 
pierdut sau când i s'a furat, dela cel la care-l găsește, rămânând 
acestuia recurs în contra celui dela care-l are. (Civ. 472 urm., 485 
urm. 972, 998, 1156, 1200,.1446, 1598, 1607, 1696, 1730, 1751,. 
1800, 1910; C. pen. 306 urm; C. com. 58; Lege p. titlurile la 
purtător pierdute, distruse, furate, etc. din 21 lan. 1883; Decretul-lege 
3380 din 13 Nov. 1918; 
evacuate la Moscova din 

Lege privitoare la duplicate pentru titlurile 
15 Sept. 1920; Civ. Fr. 2279). | 
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Tezt. fr. Art. 2279. — Em fait de meubles, la possession vaut titre, 
Nâanmoins celui qui a perdu ou auquel il a ât6 vol6 une chose, peut la 

revendiquer pendant trois ans, ă compter du jour de la perte ou du vol, contre 
celui dans ies mains duquel il la trouve; sauf ă celui-ci son recours contre celui 
duquel il la tient. 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCO D., Observaţie sub Trib. civil Montauban, 9 Mai 1922, Pand. Rom. 1926, III, 46; GEORGEAN N, Sfudii Juridice, vol. |, „Dată certă“, p. 30; 
MERLESCU V. 1, Wofă sub Cas, Il, 2590 din 8 Decemvrie 1924, Pand. Rom. 1926, [, 224. 

INDEX ALFABETIC 
(a doctrină). 

Abuz de incredere 35. 
Act scris 24. 
Acţiune personală 2, 
Acţiune recursorie 48. 
Amanet 6. 
Apreciere suverană 17, 
Bibliotecă 23, 25, 
Bilete la înfăţişător 21. 
Bună credinţă 4, 6,13—18, 

29, 30, 32, 34, 47. 
Comodat 3, 
Consumare 47. 
Contract 2. 
Coproprietate 29. 
Corăbii 24, 
Creanţe 19. 
Cuasi-contract 2. 
Cuasi-delict 2. 
Dar manual 9, 10. 
Delict 2, 5. 
Depozit 3. 
Domeniu public 25, 
Domiciliu 3. 
Donaţiune 15. 
Dotă 28. 
Dovadă 9—12, 18, 43—45, 
Efecte 30. 
Eroare 33, 
Escrocherie 35. 
Excepţiuni 32—35. 
Fals 35. 
“Forţă majoră 33, 
Furt 34—37, 39—48, 
Găsire 5, 38, 
Imobile prin incorporaţie 

2. 
Interpretare strictă 32, 
Interzis 42. - 
Inundaţie 33.   

Locaţiune 3, 7. 
Lucruri mobile 1 urm, 
Lucruri mobile corporale 

19, 
Lucruri mobile incorpo- 

rale 19 —21. 
Manuscris 27, 
Marturi 44. 
Minori 42, 
Muzeu 25, 
Neglijenţă 33. 
Obligaţii la înfăţişător 21. 
Oficiu 31. 
Petiţie de ereditate 22, 
Pierdere 33, 38, 41-44, 

46—48, 
Posesiune 11—19, 43, 44. 
Pradă de răsboiu 40,41. 
Precaritate 3, 4, 6,7, 41, 

Prescripţie 1 urm. 
Prezumpţiune 16, 18. 
Prezumpţiuni 4. - 
Probă 9 —12, 18, 43-45. 
Proprietar 2, 8. 
Război 33, 40, 
Rea credinţă 11, 14, 36, 47. 
Rechiziţii 40, 
Revendicare 30, 32, 34, 

37—39, 41—48, 
Schimb 18. . 
Servitori 8. 
Succesiune 22, 
Termen 41, 42, 
Terţi 4, 14. 
Titduri la purtător 20. 
Toleranţă 7. 
Universalitate 22, 23. 
Uzufruct 4. 

Invocare 31. Vânzare 18, 46, 47. 
Just titlu 18, Vase 24. 

Doctrină, 

]. Lucrurile mobile corporale se pre- 
scriu prin faptul posesiunii lor, fără să 
fie nevoie de vreo curgere de timp. (A- 
lexandresco, XI, p. 348, 349; Comp.: De- 
molombe, IX, No. 622; Mourlon, III, No. 
1985; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
831; Planiol, I, No. 2494; Colin et Capi- 
tant, I, p. 909). 

2. Pentru ca dispoziţiile art. 2279 c. civ. 
îr. (1909 c. civ. rom), să poată fi invo- 
cate, trebueşte condiția ca posesiunea lu- 
crului mobil să fie cu titlu de proprietar, 
căci dispoziţiile acestui articol nu mai sunt 
aplicabile, dacă posesorul este acţionat în 
baza unei acțiuni personale, cum ar fi de 
exemplu un contract, cuasi-contract, delict 
sau cuasi-delict, care îl obligă la resti- 
luirea lucrului. (Laurent, XXXII. No. 551; 

Baudry et Lissier, Prescription, No. 837; 
Alexandresco, XI, p. 350, 360). 

3. Astiel, nu pot invoca dispoziţiile a- 
cestui articol, toţi acei cari deţin lucrul 
cu titlu precar, precum: locatarul, depo- 
zitarul, comodaiarul, etc., deoarece ei nu 
pot prescrie lucrul nici chiar printr'un ter- 
men mai lung. (Mourlon, III, No. 1995, 
1996; Laurent, XXXII, No. 544; Huc, XIV, 
No. 509; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 837, 851 urm.; Guillouard, Preserip- 
tion, II, No. 863 urm.; Colin et Capitant, 
I, p. 910; Alexandresco, XI, p. 350, 360). 

4. Uzutfructuarul unui lucru mobil poate 
să invoace dispoziţiile art. 2279 c. civ. fr. 
(1909 ce. civ. rom.), faţă de terţi, dacă a 
primit lucrul cu bună credinţă, deoarece 
el este detentor cu titlu precar numai 
față de acel care i-a constituit dreptul de 
uzuifruct. (Laurent, XXXII, No. 575; Bau- 
dry et Tissier, Prescription, No. 867; Gu- 
illouard, Prescription, ÎI, No. 869; Alexan- 
dresco, XI, p. 350, nota 4). 

5. Nu poate invoca prescripția instan- 
tanee acel care a găsit un lucru, deoarece 
el este obligat să restitue lucrul în baza 
acţiunii din delict şi nu-l poate prescrie 
decât prin trecere de treizeci ani. (Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 837; Planiol, 
I, No. 2586; Alexandresco, XI, p. 350). 

6. Creditorul care a primit în amanet 
cu bună credinţă un lucru mobil dela un 
detentor precar, poaie invoca dispoziţiu- 
nile art. 2279 ce. civ. fr. (1909 e. civ. rom), 
opunându-se la restituirea lucrului până 
la plata cranţei sale. (Laurent, XXXII, No. 
575; Bufnoir, Propri€t€ et contrat, p. 387; 
Baudry et Loynes, Privileges et hypoth&- 
ques, Î, No. 351; Guillouard, Prescription, II, 
No. 878; Alexandresco, XI, p.551; Contra: 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 870). 

7. Toleranța proprietarului lucrului 
constitue un titlu precar care nu poate 
duce la prescripţia instantanee. Astfel, 
acel care ocupă un apartament în casa 
unui proprietar, prin simplă toleranţă, 
fără a plăti o chirie, irebue să facă do- 
vada că lucrurile afiate în apartament au 
fost aduse de el. (Laurent, XXXII, No. 549: 
Alexandresco, XI, p. 552). 

8. Servitorii pot invoca beneficiul dis- 
poziţiilor art. 2279 ce. civ. fr. (1909 c. civ. 
rom.), dacă rezultă din împrejurările cau- 
zei că au posesiunea exclusivă şi cu titlu 
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de proprietar a lucrurilor mobile care se 
află în casa stăpânului lor, care este do- 
miciliul lor. (Laurent, XXXII, No. 549; A- 
lexandresco, XI, p. 552). 

9, Posesorul unor valori pe care pre- 
tinde că le-a dobândit prin dar manual, 
le prescrie instantaneu şi poate dovedi 
darul manual prin orice mijloc de probă. 
(Alexandresco, XI, p. 352). A 

10. In acest caz acei cari revendică 
lucrul pretins ca dobândit prin dar ma- 

„nual, pot dovedi că posesiunea este echi- 
vocă şi clandestină. (Alexandresco, XI, p. 
352), 

Di. Acel care posedă un lucru mobil 
nu are de făcut nicio dovadă, ci acel care 
îl revendică este obligat să facă dovada 
că posesorul este de rea credinţă sau că 
posedă lucrul în baza unui titlu care îl o- 
bligă la restituire sau cu titlu precar. (De- 
mante, et Colmet de Sanierre, VIII, No. 
587 bis, VI; Huc, XIV, No. 509; Alexan- 
dresco, XI, p. 353). 

12. Dovada precarităţii se va face po- 
trivit regulelor de drept comun. (Alexan- 
dresco, XI, p. 355, 354), 

13. O altă condiţiune pentru ca să-şi 
găsească aplicaţiunea dispoziţiumile art. 
2279 e. civ. fr. (1909 c. civ. rom.), este 
buna credinţă a posesorului lucrului mo- 
bil. (Demolombe, IX, No. 62%; 'Troplong, 
Prescription, II, No, 1061; Mass€ et Verge 
sur Zachariae, V, $ 849, nota 5, p. 50%; 
Mourlon, [II, No. 1993; Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 387 bis, VII; 
Laurent, XXXII, No. 559; Bufnoir, Pro- 
pri6t€ et contrat, p. 365; Baudry et Tis- 
sier, Prescription, No. 871; Guillouard, Pre- 
scription, Il, No. 874; Planiol, I, No. 2479, 
2745; Colin et Capitant, [, p. 911; Alexan- 
dresco, XI, p. 354, 355; Contra: Huc, XIV, 
No. 514), 

14, Dacă posesorul a dobândit un lu- 
cru dela un terţ care îl dobândise la rân- 
dul său cu buna credinţă dela un deten- 
tor precar, posesorul chiar dacă ar fi 
de rea credinţă, poate invoca prescripţia 
instantanee nu în numele său propriu, 
ci în numele autorului său. (Demante et 
Colmet de Santerre, VIII, No. 587 bis, 
XIII; Alexandresco, XI, p. 355), 

15. Buna credinţă trebue să existe în 
momentul când începe posesiunea iar nu 
în momentul contractului, căci posesorul 
este de bună credinţă, chiăr dacă puţin 
după începerea. posesiunii, ar afla că lu- 
crul aparţine altuia. (Laurent, XXXII, No. 
561; Baudry. et..Tissier, Prescription, No. 
874; Guillouard, Prescription, Il, No. 875; 
Alexandresco, XI, p. 355; Contra: Larom- 
bi&re, Obligations, Art. 1141, No. 6, 16; 
Demante. et Colmet de Santerre, VIII, No. 
587 bis, XII). . 

16. Buna credință este presupusă până 
la dovada contrară. (Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 875; Alexândresco, XI, 
Pi i, 

17. Triunalele_ vor aprecia în mod su- 
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veran dacă mosesorul este sau nu de 
bună credinţă. (Baudry et Tissier, Pre- 
seription, No. 875; Guillouard, Preserip- 
tion, II, No. 585; Alexandresco; XI, p. 356). 

18. Posesorul care invoacă dispoziţiile 
art. 2279 ce. civ. fr. (1909 c. civ. rom.), nu 
are nimic de dovedit în afară de pose- 
siune, el fiind prezumat de bună credinţă 
şi nefiind obligat să facă dovada justului 
titlu, adică o cauză legală de achiziţie 
precum: vânzarea, schimbul, donaţiunea, 
etc.: (Laurent, XXXII, No. 553; Huc, XIV, 
No. 516; Bufnoir, Propriâte et contrat, 
p. 565; Baudry et Tissier, Prescription, No. 
877; Alexandresco, XI, p. 356; Contra: De- 
molombe, IX, No. 622; XXIV, No. 469). 

19. Prescripţia instantanee se aplică nu- 
mai lucrurilor mobile corporale, care sin- 
gure pot face obiectul unei detenţiuni 
materiale, iar nu şi lucrurilor mobile in- 
corporale, cum sunt de exemplu creanţele. 
(Mass et Verg6 sur Zachariae, V, $ 849; 
text şi nota 6, p. 307; Larombiere, Obli- 
gations, Art. 1141, No. 2; Troplong, Pre- 
seription, II, No. 1065; Demante et Colmet 
de Santerre, VIII, No. 588 bis, III; Huc, 
XIV, No. 506; Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 840; Guillouard, Prescription, ÎI, 
No. 824; Laurent, XXXII, No. 566; Planiol, 
IL, No. 2488; Colin et Capitant, |, p. 905; 
Alexandresco, XI, p. 556, 557), 

20. Cu toate acestea dintre lucrurile 
mobile incorporale pot fi prescrise instan- 
taneu titlurile la purtător şi cupoanele lor. 
(Laurent, XXXII, No. 598; Guillouard, Pre- 
seription, II, No. 846; Alexandresco, XI, 
p. 35%. | 

21, De asemenea şi biletele sau obliga- 
iunile la înfăţişător card se transmit din 
mână în mână, dacă se admite că astfel de 
titluri pot fi constituite sub codul actual. 
(Mass6 et Verg€ sur Zachariae, V, $ 849, 
nota 6, p. 507; Troplong, Prescription, II, 
No. 1065: Laurent, XXXII, No. 568 urm; 
Huc, XIV, No. 506; Baudry et Tissier, Pre- 
scription, No. 840, 841: Guillouard, Pre- 
scription, II, No. 825; Planiol, I, No. 2489; 
Colin et Capitant, I, p. 905: Alexandresco, 
XI, p. 557, 358). 

22. Universalitatea iuridică, cum ar fi 
o succesiune compusă numai din lucruri 
mobile, nu poate fi dobândită prin pre- 
scripție instantanee, ea putând fi recla- 
mată prin acţiunea în petiție de ereditate. 
(Troplong, Prescription. Il, No. 1066; Lau- 
rent, XXXII, No. 565; Huc, XIV, No, 506; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 8%; 
Guillouard, II, No. 821; Planiol, I, No. 
2488; Colin et Capitant, I, p. 906; Alexan- 
dresco, XI, p. 358, 559). 

23. Universalităţile de fapt, cum sunt 
o bibliotecă, un cârd de boi, etc. pot fi 
dobândite prin prescripţie instantanee. (A- 
lexandresco, XI, p. 559). 

24. Vasele sau corăbiile nu pot fi do- 
bândite prin. prescripţie instantanee, de- 
oarece înstrătarea lor se face numai prin 
act scris. (Laurent, XXXII, No. 575; Huc, 

— 518 —   
)



Codul civil 

XIV, No. 508; Baudry et Lissier, Prescrip- 
tion, No. 845; Guillouard, Prescription, ÎI, 
No. 831; Colin et Capitant, |, p. 906; 
Alexandresco, XI, p. 359). , , 

25. Nu pot face obiectul unei prescrip- 
țiuni instantanee, lucrurile mobile care fac 
parte din domeniul public, cum ar fi de 
exemplu, cărţile sau manuscrisele din bi- 
blioteci publice, obiectele de artă din mu- 
zeele publice, ete. (Huc, XIV, No. 508; Pia- 
niol, ], No. 2490; Alexandresco, XI, p. 300). 

26. De asemenea, nu pot face obiectul 
unei prescripții instanianee, mobilele care 
şi-au pierdut individualitatea lor prin în- 
corporare la un imobil; dacă însă ele au 
fost în urmă deslipite de imobil, vor pu- 
tea fi prescrise instantaneu. (Laurent, 
XXXII, No. 564; Huc, XIV, No. 508; Bau- 
dry et Tissier, Prescription, No. 846; Gu- 
illouard, Prescription, li, No. 827; Alexan- 
dresco, XI, p. 360). , , 

27. Manuscrisele poi face obiectul unei 
prescripţiuni instantanee, însă posesiunea 
lor nu conferă dreptul de a le publica. 
(Laurent, XXXII, No. 570; Huc, XIV, No. 
507; Baudry et Tissier, Prescription, No, 
$45; Guillouard, Prescription, II, No. 826; 
Alexandresco, XI, p. 561). 

28. Mobilele corporale care compun 
dota mobiliară pot forma obiectul unei 
prescripții instantanee, deoarece acest fel 
de dotă este alienabil. (Alexandresco, XI, 
p. 361, 362). , 

29, Dispoziţiile art. 2279 ce. civ. îr. 
(1909 c. civ. rom.), nu sunt opozabile ade- 
văratului proprietar al unei case, care a 
fost vândute de un neproprietar unui terţ 
de bună credinţă, spre a fi dărâmată. (A- 
lexandresco, XI, p. 362, 365). 

30. Prescripţia instantanee are de eteci 
de a exclude, în principiu, revendicarea 
lucrurilor prescrise, exercitată „de terți 
contra posesorului de bună credință, care 
se va apăra invocând numai posesiunea. 
(Laurent, XXXII, No. 540; Baudry ei 
“Tissier, Prescription, No. 836, 879; Gu- 
illouard, Prescription, II, No. 879; Alexan- 
dresco, XI, p. 549, 365, 564). , 

31. Tribunalele nu pot invoca din 
oficiu prescripțiunea instantanee. (Baudry 
et Tissier, Prescription, No. 836; Alexan- 
dresco, XI, p. 361). 

32, La regula că revendicarea nu este 
admisă contra posesorului de bună cre- 
dință al unui lucru corporal, legea aduce 
două excepţiuni, care sunt de strictă in- 
terpretare. (Alexondresco, XI, p. 364). 

33. Prima excepțiune la principiul pre- 
scripției instantanee_ este aceea când lu- 
crul a fost pierdut. Prin lucruri pierdute se 
înțeleg nu numai lucrurile rătăcite prin 
neglijenţa proprietarului, ci şi acele „de 
care proprietârul a fost lipsit printr'un 
eveniment de forță majoră, cum ar fi de 
exemplu o inundație, războiu, eic.; pre- 
cum şi acele rătăcite din cauza trimiterii 
lor sub o adresă greşită indiferent dacă 
eroarea provine dela comisionar sau expe- 
ditor. (Laurent, XXXII. No. 581; Baudry 
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et 'Lissier, Prescripiion, No. 896; Guillouard, 
Preseription, II, No. 833; Alexandresco, XI, 
p. 365, 366). 

34. A doua excepţiune la principiul 
prescripției înstantanee, este când lucrul 
a fost furat şi când proprielarul poate să-l 
revendice în timp de trei ani dela terţii 
posesori, chiar de bună credinţă, deoarece 
victima furtului nu are nicio culpă, şi 
furtul nu trebue încurajai. (Alexandreseo, 
XI, p. 366). 

35. Excepţiunea introdusă de lege în 
privința furtului nu poate fi întinsă la alte 
delicte, chiar dacă ele ar prezenta analo- 
gie cu furtul. Astfel, proprietarul depose- 
dat de lucrul său printr'un abuz de în- 
credere, excrocherie, falș, nu poate reven- 
dica lucrul dela posesor, deoarece el s'a 
desezisat cu voinţa de lucrul său, (Tro- 
plong, Presciplion, II, No. 1070; Mass6 et 
Verg€ sur Zachariae, V, $ 849, nota 10, p. 
508; Mourlon, III, No. 2001, 20%; Demante 
et Colmet de Santerre, VIII, No. 587 bis, 
XV; Laurent, XXXII, No. 594, 5%; Huc, 
XIV, No. 517; Baudry et Tissier, Preserip- 
tion, No. 897, 89%; Guillouard, Prescrip- 
tion, II, No. 835; Planiol 1, No. 2469; 
Colin et Capitant, I, p. 95; Alexandresco, 
XI, p. 368 urm.). 

36. Dacă posesorul este de rea credinţă, 
proprietarul lucrului are totdeauna actiu- 
ne personală contra lui. (Demante et Col- 
met de Santerre, VIII, No. 587 bis, XVII; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 89%; 
Alexandresco, XI, p. 374). 

37. In contra autorului furtului proprie- 
tarul va avea acţiune personală în resti- 
tuire, timp de treizeci ani, iar nu cinci 
ani. (Bufnoir, Propriât€ et contrat, p. 389; 
Baudry et 'Tissier, Prescription, No. 638, 
885; Planiol, 1, No. 2485, 2484; Alexan- 
dresco, XI, p. 571, 572). 
„38. Aceeaşi soluţie îşi găseşte aplicaţia 

şi aceluia care a găsit lucrul pierdut. (Bau- 
dry et. Tissier, Prescription, No.. 885; A- 
lexandresco, XI, p. 572; Contra: Planiol, 
I, No. 2484). 

39. Revendicarea pentru cauza de furt este admisibilă, chiar dacă autorul furtu- 
lui nu ar fi pedepsit de lege din cauza ru- 
deniei sale cu proprietarul lucrului. (Lau- 
rent, XXXII, No. 581; Huc, XIV, No. 517; 
Baudry et Tissier, Prescription, No. 900; 
Guillouard, Prescription, II, No. 857; A- 
lexandresco, XI, p. 572). 

40. Prada şi rechiziţiile luate de inamie 
în timp de războiu nu pot fi considerate 
ca lucru de furat ci ca o proprietate le- 
gitimă. (Laurent, XXXII, No. 596; Alexan- 
dresco, XI, p. 575; Comp. contra: Gu. 
illouard, Prescription, II, No, 838). 

41. Acţiunea în revendicarea lucrului 
pierdut sau furat va trebui să fie exerci- 
tată contra, posesorului în timp de trei ani, 
din ziua pierderii sau furtului, iar nu din 
ziua când a început posesiunea terțului. 
(Alexandresco, XI, p. 574; Comp: Mour- 
lon, III, No, 1999). 

42, Termenul de trei ani curge contra 
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minorilor şi. interzişilor. (Mourlon, III, No. 
1909; Demante et Colmet de Santerre, VIII, 
Ne. 587 bis, XVII; Laurent, XXXII, No. 
585; Huc, XIV, No. 517; Baudry ei Tissier, 
Prescription, No. 801; Guillouard, Preserip- 
tion, Il, No. 844; Planiol, 1, No. 2485; Co- 
lin et Capitant, I, p. 915; Alexandresco, 
XI, p. 374, text şi nota 1). | 

43. Reclamantul în revendicare nu tire- 
bueşte- să dovedească proprietatea lucru- 
lui, ci numai pierderea sau furtul lucrului 
revendicai, ceea ce implică dovedirea po- 
sesiunii pe care a pierdut-o. 
dresco Xl, p. 375; Comp.: Troplong, Pre- 
seription, IL; No. 1068). - 

44. Dovada. posesiunii revendicanțului 
se va putea face prin martori şi prezump- 
tiuni. (Laurent, XXXII. No. 584; Huc, XIV, 
No. 517; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 887; Guillouard, Prescription, Il, No. 
859; Alexandresce, XI, p. 375). a 

45. Reclamantul în revendicare nu este 
obligat să dovedească cine este autorul fur- 
tului. (Huc, XIV, No. 517; Alexandresco. 
XI, p. 375). 

46. În cazul când acel care a cumpărat 
lucrul pierdut sau furat l-a vândut la 

“ rândul lui altuia, revendicarea se va face 
contra. acestuia, actualul posesor. (Lau- 
rent, XXXII, No. 585; Huc, XIV, No. 517: 
Guillouard, Prescription, 1[, No. 845; A- 
lexandresco, XI, p. 576). 
- 47. In cazul când acel care a cumpă- 
rat lucrul pierdut sau furat l-a consumat 
cu rea credinţă, el va plăti revendican- 
tului valoarea lucrului, iar dacă l-a con- 
sumat cu bună credință, va fi obligat a. 
despăgubi pe revendicant numai în limita 
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(Alexan-- 

îmbogăţirii sale. (Laurent, XXXII, No. 585; 
Alexandresco, XI, p. 370). : 

48. Posesorul are acțiunea recursorie în 
conira celuia dela care deţine lucrul, în 
cazul când proprietarul revendică lucrul 
pierdut sau furat. (Laurent, XXXII, No. 
589; Alexandresco, XI, p. 376). 

Jurisprudenţă, 

(Continuare dela 1924 până la 1927). 

-1.- În cazul anulării unui proces-verbal 
de contrabandă, al cărui obiect au fost 

„nişte mărfuri prohibite la import, acestea 
nu se mai pot restitui proprietarului, chiar 
dacă el ar fi de bună credinţă. 
Principiul preseripţiunii înstântanee sta- 

biliţ de art. 1909 din: codul civil, nu are 
efect în privinţa mărturilor probhibite la 
import, care sunt lovite de indisponibili- 
tate. (Cas. III, 2390 din 8 Decemvrie 1924, 
Pand. Rom. 1926, I, 225). - 

2. Lucrurile mobile se prescriu prin sim- 
pla posesiune, iar cel pus în posesiunea a-. 
cestor lucruri este preferit şi rămâne pro- 
prietar, chiar când titlul său este cu dată 
posterioară, sub singura rezervă ca pose- 
siunea să fie, conform art. 972 cod. civ., : 
de bună credință. (Cas, 1, 1562 'din 12 Iunie 
1925, Pand. Rom. 1925, III, 145, Curier 
Jud. 54 din 1925). | | , 

3. Prescripţia instantanee a lucrurilor 
mobile are loc numai atunci când posesia 
se face de bună credinţă şi lucrul e do- 
hândit prin jusi titlu. (Cas. II], 410 din 
17 August 1925, Pand. Săpt. 15 din 1926). 

Art. 1910. — Dacă posesorul actual al lucrului furat sau pierdut 

| Codul civi - 

l-a cumpărat la bâlciu sau la târg, sau la o vindere publică, sau 
dela un neguțător care vinde asemenea lucruri, proprietarul originar 
nu poate să ia lucrul înapoi decât întorcând posesorului preţul ce l-a 
costat. (Civ. 1909; C. com. 58; Leg. 21' lan.. 1883, art. 20; 
Civ. Fr. 2280). 

Tezt. fr. Art. 2280, — Si le possesseur aetuel de la chose vol6e ou perdue 
la achette dans une foire ou dans un mareh6, ou dans une vente publique, ou 
d'un marchand vendant des choses pareilles, le proprittaire originaire ne peut se 
la faire rendre quen remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coât6 

Tezi. fr. Art. 2280. — (Adăugat prin legea din 11 lulie 1895). — Le 
bailleur qui revendique, en vertu de d'art. 2103, les meubles dâplacâs sans son 
consentement et qui ont 6t6 achetes dans les mâmes conditions, doit Egalement 
rembourser ă lacheteur le prix qut'ils lui ont coâte. Si 

Bibliografie (continuare). 

ALEXANDRESCU 'PRAIAN, Notă sub Cas. [, 16 Decemvrie 1911, Pand. Rom. 1936, 1, 17. 

Doctrină, credinţă la un bâleiu sau la un târg, sau 
| Da „. la vinderea publică sau la un corherciant 

„1. Dacă posesorul actual: di lucrului care vinde asemenea lucruri. proprietarul pierdut sau furat l-a cumpărat de bună primitiv nu poate săia lucrul înapoi decât 
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întorcând posesorului preţul ce l-a costat. 
(Alexandresco, XI, p. 376, 377, 378, 379, 
380; Comp: Baudry ei Tissier, Prescription, 
No. 903; Colin et Capitant, I, p. 915, 916). 

2. In acest caz, proprietarul primitiv are 
recurs contra. aceluia care a găsit lucrui 
sau l-a furat. (Alexandresco, XI, -p. 378, 
580, 581; Comp: Laurent, XXXII, No. 58; 
Hiuc, XIV, No. 520; Baudry et Tissier, 
Prescription, No. 907; Guillouard, Prescrip- 
tion, IL; No. 854). 

3, Bursele de comerţ, trebuesc asimilaie 
__cu. târgurile publice în. privinţa titlurilor 

la purtător ce se negociază în ele, însă.nu .. 
şi prăvălia unui zaraf care este dator să 
se informeze de moralitatea acelor ce-i 
propun vânzarea şi de proveniența tiilu- 
rilor. (Laurent, Săi, No. 590; Huc, XIV, 
No. 519; Baudry et Tissier, Prescription, 
No. 905; Guillouard, Prescription, II, No. 

DISPOZIȚIUNI GENERALE - - Art. 1911—1912 

851;. Colin et Capitant, I, p. 916; Alexan-: 
dresco, XI, p. 378, 579). . 

4, Pentru cumpărăturile făcute de terţi 
în prăvălia unui zaraf, această prăvălie 

„va fi însă considerată ca prăvăla unui 
comerciant în care se vând asemenea lu- 
ceruri. (Laurent, XXXII, No. 591: Huc, XIV, 

“No. 519; Guillouard, Prescription, II, No. 
852; Contra: Baudry et Tissier, Prescrip- 
tion, No. 905). 

5. Posesorul evigș va fi obligat să facă 
dovada că vânzătorul dela care a cumpă- 
rai lucrul era comerciant de asemenea lu- 
ceruri. (Huc, XIV, No. 419% Alexandresco, 
XI, p.. 380). . . 

- 6, Restituirea către posesorul evins va 
cuprinde * prețul “cumpărării, cheltuielile 
necesare şi chiar cele utile în limita plus 
valutei. (Huc, XIV, No. 419; Alexandresco, 
XI, p. 380). : 

Art. 1911. — Prescripţiunile începute la .epoca publicării acestui 
codice, se vor regula după legile cele vechi!). (Civ. 1, 642, 1772, 
1890 urm.; Pr. civ. 568; C. com. 966; Civ. Fr. 2281). 

Text. fr. Art. 2281. — Les preseriptions commenctes ă l'&pogue de la 
publication du present titre seront reglâes conformâment aux lois anciennes, 

Nâanmoins les prescriptions alors commeneses, et pour lesquelles il faudrait 
encore, suivant les anciennes lois, plus de trente ans ă compter de la mâme 
&poque. seront aceomplies par ce laps de trente ans. | 

Doctrină, 

1. Prescripţia când este îndeplinită cou- 
stitue un drept câştigat. (Alexandresco, I, 
p. 118, 119). 

9. Potrivii dispoziţiilor art. 1911 c. civ. 
rom. prescripţiile începute înainte de pu- 
blicarea actualului cod civil se regulează 
după legile cele vechi, chiar dacă legea 
nouă ar hotărî un alt termen fie şi mai 
scurt. Alexandresco, I, p. 118, 119). 

3. Art. 1911 e. civ. rom. se aplică atât 
la prescripţia achizitivă, cât şi la prescrip- 
ţia liberatorie. (Alexandresco, [, p. 120). 

4. Principiul prevăzut în acest articol 
se aplică şi la cauzele de suspendare şi de 
întrerupere a prescripţiei. (Alexandresco, 
I, p. 121). 

5, Prescripţia întreruptă sub legea ve- 
che şi care ar reîncepe sub legea nouă, va 
fi regulată de legea nouă. (Alexandresco, 
I, p. 121). 

0. Dacă legea nouă permite prescripția 
unui lucru sau unui drepi care după le- 
gea veche era imprescriptibilă, posesiunea 
începută sub legea veche nu poate condu- 
ce la prescripţie, deoarece legea nouă nu 
are efect retroactiv. (Alexandresco, |, p. 
121). | 

7. iDacă legea nouă declară imprescrip- 
tibil un drept sau o acţiune care sub le- 
gea veche erau prescriptibile, se va aplica 
legea nouă, posesiunea începută sub legea 
veche rămâne fără niciun efect, neputân- 
du-se prescrie ceea ce este imprescripti- 
bil. (Alexandresco, ÎI, p. 121). 

Dispoziţiuni generale, 

Art. 1912. — Codicii Domnilor Calimach şi Caragea și orice 
alte legi civile. anterioare, ordonanţele Domnești şi instrucţiunile 
ministeriale din ambe Principatele-Unite, sunt abrogate în tot ce 
nu este conform regulelor prescrise în prezentul Codice. (Pr. civ. 740; 
Pr. pen. 603; C. pen. 398). 

Bibliografie (continuare). 
ALEXANDRESCO D., Observație sub Trib. Tarascon (Bouches du Rhâne), 9 lan. 1920, Pand. 

Rom. 1926, III, 69, 
——_. 

1) Art. francez corespunzător 2281, adaugă: »Neanmoins les prescriptions alors commencees, et pour 
lesquelies il faudrait encore, suioant les anciennes lois, plus de trente ans ă compter de la mâme €po- 
que, seront aecomplies par ce laps de trente ans". 
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Art, 1913-1914 

Doctrină. 

]. Dispoziţiile codurilor Calimach şi 
Caragea au rămas în vigoare, în tot ce 
nu sunt contrare regulelor codului actual. 
(Alexandresco, XI, p. 391, 594). 

Jurisprudenţă, 
(Continuare dela 1924 până la 1927). 

1. Din textul art. 315 c. civ. rezultă că 
legiuitorul a voii să: acorde adopiatului 
aceleaşi drepturi asupra succesiunii adop- 
tatorului ca şi ale unui copil născut din 
căsătorie. . 

Voința exprimată de legiuitor în -mod 

Art. 1918. — Acest Codice civil se va 
lulie, anul 18651). 

Doctrină, 

1. Prin decretul lui Cuza Vodă din 50 
lunie 1865 s'a prorogat punerea în apli- 

Art. 1914. — Fiica dotată 
de voiește a veni la o eredita 

DISPOZIȚIUNI GENERALE Codul civi] 

formal prin art. 515 c. civ. ar rămâne 
fără efect. dacă, procreând, adoptatul nu 
ar putea transmite descendenților săi drep- 
turile lui de moştenitor prezumtiv, 

Această soluțiune rezultă şi din inten- 
țiunea prezumată a părților şi din însuși 
scopul adopţiunii. „ 
Legiuitorul codului civil nu a abrogat, 

prin art. 1912, codul Calimach decât în 
părțile neconforme noului cod. Nimie nu 
dovedește însă că dispoziţiunile codului 
Calimach în materie de adopţiune, atât 
de conforme cu obiceiurile țării, ar fi în- 
tru câtva contrarii dispoziţiunilor codului 
civil. (Cas. II, 359 din 25 Iunie 1925, Pand. 
Rom. 1926, |. 40, Pand. Săpt. 7 din 1926). 

pune în lucrare la 1 

care a codului civil pe cinci luni, adică 
dela 1 lulie până la 1 Decemvrie 1865, 
(Alexandresco, IV, partea II, p. 14, nota 5). 

înaintea promulgării acestei legi, 
te deschisă în urma promulgării acestei legi, va îi obligată a raporta dota 2). (Civ. 751 urm). 

Doctrină, 

1. Fetele înzestrate sub legea veche 
nu pot să vie la succesiunea înzestratoru- 
lui, deschisă sub codul actual, decât rapor- 
tând la masa succesiunii dota primită sub legea veche, chiar dacă succesiunea a fost 
primită sub beneficiu de inventar. : (A- lexandresco, III, partea II, p. 599) 
a 

1) Decret pentru amânarea punerii în lucrare a Codicelui civil (publ. 2 Iulie 1865); Ars, 4, rea în lucrare a noului Codice Civil Alexandru Ion I, este amânată până la 1 Decemvrie viitori (1865). 

2. Fiica înzestrată sub legea veche dacă 
renunță la succesiunea  înzestrătorului, 
nu va face raportul. (Alexandresco, III, 
partea ÎI, p. 599). 

3. Dispoziţiile art. 1914 c. civ. rom. se 
aplică şi celorlalte donaţiuni făcute sub 
legea veche, care au de scop înzestrarea 
unui copil. (Alexandresco, III, part. II, p. 600). 

—„Pune- 
2) Codul Caragea, în Muntenia ca şi Codul Calimach în Moldova, cari au precedat Codului civil actual cuprindeau dispozițiuni contra echităţii, în ceea ce priveau succesiunile. As dela moștenire, atribuind-o numai băieţilor. Codul Calimach, avantaja pe fetele de de raportul dotelor primite. Iată rincipalele dispoziţiuni ale Codului Caragea şi C 

V, Cap. 3,art, 17: 
Codul Caragea, partea 

£) când, afară 
cu unci 
din feciori şi din fete, atunci nepoţii cei din feciori, depărtează pe nepoţii cei din fete (pre teze şi feciorii de trăia, pe fete de trăia) şi moștenesc p ce se cuvenea să ia tatăl lor de trăia; h) când au nepoți 

cum mai jos se araţă: 
„Adică copiii îşi iau părţile lor, pe care sunt stăpâni desăvârşiţi, pentru cheltuielile îngropării şi a pomenirilor mortulai sau moartei; iar folosul părții sale, 
Iar de se va întâmpla, în urma morții unuia din vreme să moară copilul, însă pa 

gata; iar de Vor muri copiii înaintea împlin dintre Părinţi ce este viu, de va fi făcut cheltuieli şi clironomii să-i plătească cât va f cheltuit“, 

a de copiii lor cei vii, au și nepoți de fiu, se chiamă şi aceştia la moştenire, ii lor, partea ce se cădea să moștenească tatăl lor de tră 

7 i rtea bărbătească mai înainte de al 14-lea an al mai înainte de al 12-lea an al vârstei sale, atunci părintele ce va Â viu să ia 
irii a 3 ani, după moartea unuia din 

tfel Codul Caragea îndepărta pe fete 
ja măritate pe care le dispensă 

alimach, în această privinţă. 
_ 0 

na) Când mortului nu-i trăieşte muierea, sau moartei 
bărbatul şi au numai un copil, atunci moștenește copilul; b) când au numai feciori, potrivă fiecare; c) când au feciori și fete, numai feciorii moștenesc deopotrivă, şi pe fete, datori sunt să le înzestreze şi să le căsătorească; d) când au fete neînzestrate şi înzestrate, moştenesc deopotrivă fiecare; e) când au numai fete înzestrate, 

moştenesc numai feciorii deo- 
de vor fi neînzestrate, 

numai cele neînzestrate atunci moştenesc ele deopotrivă una cu alta; 
şi moştenesc dimpreună ia; &) când neavând feciori în vieaţă, au nepoți 
cum se cădea să depăr- e obrazul părinţilor lor, luând adică fiecare familie partea t € din fete numai, aceia numai moştenesc de casă“.— Pentru 

cazul când defunctului îi trăieşte soţia, a se vedea nota de sub textul art, 684 C, civi | Cod. Caragea part. IV, Cap. 3, art. 17 uit. E. „Când mortului îi trăieşte muierea şi are copii cu dânsa, sau moartei îi dânsul, atunci copiii, sufletul mortului sau al moartei, Şi soţia cea vie, 

civil, 

trăieşte bărbatul şi are copii cu moştenesc deopotrivă averea, după 

luând asupra lor şi partea sufletului soția cea vie are numai hrisis adică 
părinţi peste 3 'ani, să trăiască copiii, şi după aceea 

Vârstei sale, iar partea femeiască 
a treia parte a sufletului în bani 
obrazele părinţilor, atunci obrazul pentru îngropare şi pomeniri, să arate socoteala către clironomi Codul Caragea, art. 18, Litera C: „Când va muri copil » Parte bărbătească mai înainte de al 14-lea an al 
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vârstei sale, iar partea femeiască mai înainte de 12 ani ai vârstei sale, ori înaintea morţii unuia din părinții săi, ori după moartea acelui părinte, şi alt copil nu va mai rămânea, atunci periusia acelui părinte, să se facă trei "părți, din care o parte să o moştenească obrazul cel viu dintre părinți, cu desăvârşită stăpânire, însă în bani gata, altă parte să o moștenească rudele cele de sus ale părintelui celui mort sau fraţii numai (de vor lipsi rudele de sus) iar cealaltă a treia parte să o moștenească sufletul copilului celui mort, care parte să ia tot acele rude ale părintelui celui mort pentru cheltuiala îngropării şi a pomenirilor. 
„lar când nu vor trăi nici rude de sus, nici fraţi ai părintelui celui mort, atunci obrazul dintre părinții care trăieşte, să moştenească pe părintele cel mort al copilului şi rudele de alăturea ale părintelui celui mort până la a patra spiţă, să aibă pronomion a răscumpăra, de vor voi numai căminul neamului lor, de va fi“, Codul Caragea art. 23: „Când bărbatul cu muierea trăind 10 ani şi nefăcând copii, va muri unul din obraze și nu va avea copii din altă căsătorie mai dinainte, atunci ubrazul cel viu moşteneşte fără de diată a şasea parte din avutul lui, iar cealaltă avere, rudele lui. 

Ă Când bărbatul cel mort n'are rude, nici de sus, nici de jos nici de alăturea, îl moşteneşte fără de diată soţia sa, și pe soţie, de nu va avea rude de sus, de jos şi de alăturea, o moşteneşte fără diată soțul ei, . „Codul Calimach, în $ 916: „Când mortul va lăsa fii, adică posgoritori din spiţa întâi, născuţi din legiuită înşoţire, atunci li se cuvine lor întreaga averea lui, fâră deosebire de parte bărbătească şi femeiească ori că trăind el, sau când după moartea lui s'au născut, 
. 917 : „Dacă vor fi doi sau mai mulți fii, împărțesc ei moştenirea în părți deopotrivă după numărul lor, Şi aceasta se zice în legi împărțeală pe capete, 
. 1013 : „Fiicele cele înzestrate de către părinți nu pot cere sinisfora, dară nici sunt silite să pună la 

mijloc zestrurile“. 
. Codul Calimach $ 941: „Dacă murind unul din însoţiţi va lăsa copil nevârstnic, şi pe urmă va muri 

şi acesta, mai înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, partea bărbătească şi de 12 ani partea femeiască: se împarte deopotrivă moştenirea rămasă dela mortul părinte între părintele ce trăieşte şi între suitorii mortului părinte, scoțându-se cheltuielile îagropării şi cele pentru suflet după starea mortului şi cătimea averii, lară 
murind copilul după zisa vârstă, îl moşteneşte singur părintele său ce a rămas în vieaţă“, , 

, Codul Calimach $ 957 : „Văduva care având copii nu se va mai căsători, va lua din averea mortului ei 
bărbat parte cât un copil spre întrebuințare numai; asemenea și bărbatul care având copii nu se va mai însura, 
va lua din averea moartei sale soţii parte cât un copil spre întrebuințare, şi orișicare din suitori având copii ŞI ne mai însoțindu-se va lua din averea mortului său soț parte cât un copil“. 

Codul Calimach Ş 958 : „„Insă dacă o femeie fiind bogată n'a adus zestre în casa bărbatului ei, nu va 
lua partea aceasta; asemenea şi bărbatul care fiind bogat n'a dat darul nuntesc femeii sale, 

Codul Calimach $ 959: „Femsia săracă având până la trei copii dela mortul ei bărbat, va lua o a 
patra parte din curată averea: lui spre întrebuințare; iar de va avea mai mulți copii, va lua parte cât un copil 
după analogie spre întrebuințare“, ! . 

. Codul Calimach $ 960 ; Dacă murind bărbatul a lăsat în urma lui copii dela femeia lui dintâi, atunci 
văduva săracă va lua din averea lui ori a patra parte sau după numărul copiilor analogistă parte cu deplină 
proprietate; iar dacă n'au rămas copii ci alte rudenii, va lua ea a patra parte de-a-pururea cu deplină proprietate, 
asemenea va lua parte şi bărbatul sărac din averea moartei sale soții“, 

Codul Calimach Ş 981: „Dacă nu vor fi copii nici alte rudenii, nici vreun moştenitor din cei arătaţi 
în $$ 942956, atuncea moşteneşte bărbatul pe femeie şi femeia pe bărbat, dacă au viețuit nedespărțiți până la 
«moartea unuia din ei“,
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CONSTITUŢIUNE 
(Promulgată cu decretul No. 1360 din 28 Martie. 1923, Monitorul Oficial No. 282 din 

29 Martie 1923), 

TITLUL | 

Despre drepturile României 

| pitt 1. — Regatul României este un Stat naţional unitar şi iindi- 
vizibil. 

Art. 2. — Teritoriul României este nealienabil. 
Hotarele Statului nu pot fi schimbate sau rectificate decât în vir- 

tutea unei legi. 
Art. 3. — Teritoriul României nu se poate coloniza. cu popula- 

țiuni de gintă străină. 
Art. 4. — Teritoriul României din punet de vedere administrativ 

se împarte în judeţe, judeţele în comune. 
Numărul, înţinderea şi subdiviziunile lor teritoriale se vor stabili 

după formele prevăzute în legile de organizare administrativă. 

TITLUL II 

Despre teritoriul României 

Art. 5. — Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă sau 
de religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învățămân- 
tului, de libertatea presei, de libertatea, întrunirilor, de libertatea de 
asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite prin legi. 

Art. 6. — Constituţiunea de faţă şi celelalte legi relative la drep- 
turile politice determină cari sunt, osebit de calitatea de Român, con- 
diţiunile necesare pentru exercitarea acestor drepturi. 

Legi speciale, votate cu majoritate de două treimi, vor determina 
condiţiunile sub cari femeile pot avea exerciţiul drepturilor politice. 

Drepturile civile ale femeilor se vor stabili pe baza deplinei ega- 
lităţi a celor două, sexe. 

Art. 7. — Deosebirea de credinţe religioase şi confesiuni, de ori- 
gină etnică şi de limbă, nu constitue în România o piedică spre a do- 
bândi drepturile civile şi politice şi a le exercita. 

Numai naturalizarea, aseamănă, pe străin cu Românul pentru exer- 
citarea drepturilor politice. 

Naturalizarea se acordă în mod individual de consiliul de Mi- 
niştri, în urma constatării unei comisiuni, compusă din: primul-preşe- 
dinte şi preşedinţii Curţii de apel din Capitala Țării, că solicitantul 
îndeplineşte condiţiunile legale. 
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„- O-lege specială va determina 'condiţiunile şi procedura prin care străinii dobândese naturalizarea. a 
Naturalizarea nu are efect retroactiv. Soţia şi „Copiii minori pro- 

fită, în condiţiunile prevăzute de lege, de naturalizarea soţului sau 
tatălui. 

Ari. 8. — Nu se admite în Stat nicio deosebire de naştere sau de 
clase sociale. , , 

Toţi Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă sau de 
religie, sunt egali înaintea legii şi datori a contribui fără deosebire la 
dările şi sarcinile publice. | , , , 

Numai ei sunt admisibili în. funcțiunile şi demnităţile publice, ci- „vile şi militare. | NI 
„ Legi speciale vor determina Statutul funcţionarilor publici. 

Străinii nu pot fi admişi în funcțiunile publice decât în cazuri. 
excepționale şi anume statornicite de legi. 

Art. 9. — Toţi străinii aflători pe pământul României se bucură de 
protecţiunea dată de legi persoanelor şi averilor în genere. 

Art. 10 — Toate privilegiile de orice natură, scutirile şi monopo- lurile_de clasă sunt opiite pentru totdeauna în Statul Român. | Titlurile de nobleţe sunt şi rămân neadmise în Statul Român. 
Decoraţiunile străine se vor purta, de Români numai cu autorizarea Regelui. 
Art. 11. — Libertatea individuală este garantată. 
Nimeni nu poate fi urmărit sau percheziționat, decât în cazurile şi după formele prevăzute în legi. 

imeni nu poate fi deţinut sau arestat, decât în puterea unui man- dat judecătoresc motivat, care trebue să-i fie comunicat în momentul arestării sau cel mai târziu în 24 ore după deţinere sau arestare. „__ In caz de vină vădită, deținerea sau arestarea se poate face ime- diat, iar mandatul se va emite în 24 ore şi i se va comunica conform aliniatului precedent. | , Art. 12. — Nimeni nu poate fi sustras în contra voinţei sale dela Judecătorii ce-i dă legea. 
Art. 13. — Domiciliul este neviolabil. 
Nicio vizitare a domiciliului nu se poate face decât de autorităţile competinte, în cazurile anume prevăzute de lege şi potrivit formulelor de ea, prescrise, 

„Art. 14. — Nicio pedeapsă nu poate fi înfiinţată, nici aplicată decât în puterea unei legi. 
1 Art. 15. — Nicio lege nu poate înfiinţa pedeapsa confiscării ave- rilor. 

Art. 16. — Pedeapsa cu moarte nu se va putea reînființa afară de cazurile prevăzute în codul penal militar în timp de războiu. Art. 17. — Proprietatea, de orice natură precum şi creanţele asupra Statului sunt garantate. 
Autoritatea publică, pe baza, unei legi, este în drept a se folosi, în scop de lucrări de interes obştese, de subsolul oricărei proprietăţi imo- biliare, cu obligaţiunea de a desdăuria pagubele aduse suprafeţei, elă- dirilor şi lucrărilor existente. In lipsă de învoială despăgubirea se va 
Nimeni, nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate pu- blică şi după o dreaptă şi prealabilă despăgubire stabilită de justiţie. lege specială va determina cazurile de utilitate publică, pro- cedura şi modul exproprierii. 

In afară de expropriere pentru căile de comunicaţie, salubritate 
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Anexe : CONSTITUȚIUNE Art. 18—22 

publică, apărarea ţării şi lucrări de interes militar, cultural şi aceie 

impuse de interesele generale directe ale Statului şi administraţiilor 

publice, celelalte cazuri de utilitate publică vor trebui să fie stabilite —. 
prin legi votate cu majoritate. de două treimi. 

___ Legile existente privitoare la alinierea şi. lărgirea stradelor de 
prin comune, precum şi la malurile apelor ce curg prin sau pe lângă 
ele, rămân în vigoare în tot cuprinsul Regatului. , 

Art. 18. — Numai Românii şi cei naturalizaţi români pot dobândi 

cu orice fitlu şi deţine imobile rurale în România. Străinii vor avea 

drept numai la valoarea acestor imobile. i 

__ Art. 19. — Zăcămintele miniere, precum şi bogăţiile de orice natură, 

ale subsolului, sunt proprietatea Statului. Se exceptează masele de 

voci comune, carierele de materiale de construcţie şi depozitele de turbă, 

fără prejudiciul drepturilor dobândite de Stat pe baza legilor ante- 

rioare. 
O lege specială a minelor va determina normele şi condiţiunile de 

punere în valoare a acestor bunuri, va fixa redevenţa proprietarului su- 

prafeţei şi va arăta totdeodată putinţa şi măsura în care aceştia vor par- 

ticipa la, exploatarea acestor bogății. 
Se va ţine seamă de drepturile câştigate, întru cât ele corespund 

unei valorificări a subsolului şi după distincţiunile ce se vor face în 

legea, specială. 
Concesiunile miniere de exploatare, instituite sau date, conform 

legilor azi în vigoare, se vor respecta pe durata pentru care sau acor- 

dat, iar exploatările miniere existente făcute de proprietari numai cât 

timp le vor exploata. Nu se vor putea face concesiuni perpetue. 

"hoate concesiunile şi exploatările prevăzute în aliniatul precedent 

vor trebui însă să se conformeze regulelor ce se vor stabili prin lege, 

care va prevedea şi maximum de durată al acelor concesiuni şi €ex- 

ploatări şi care nu va trece de cincizeci ani dela promulgarea, acestei 

Constituţiuni. 
Art. 20. — Căile de comunicaţie, spaţiul atmosferic şi apele navi- 

gabile şi flotabile sunt de domeniul public. | 

Sunt bunuri publice apele ce pot produce forță motrice şi acele 

ce pot fi folosite în interes obştesc. 

Drepturile câştigate se vor respecta sau se vor răscumpăra, prin 

expropriere pentru caz de utilitate publică, după o dreaptă şi prealabilă 

despăgubire. 
Legi speciale vor determina limita în care toate drepturiie de 

mai sus vor putea fi lăsate în folosința proprietarilor, modalităţile ex- 

ploatării precum şi despăgubirile cuvenite pentru utilizarea supra- 

feţei şi pentru instalaţiile în fiinţă. - 
ri. 21. — 'Toţi factorii producţiunii se bucură de o egală ocrotire. 

Statul poate interveni, prin legi. în raporturile dintre aceşti factori 

pentru a preveni conflicte economice sau sociale. 
Libertatea, muncii va, fi apărată. 

Legea va regula asigurarea socială a muncitorilor, în caz de 

boală, accidente şi altele. 
Art. 22. — Libertatea conştiinţei este absolută. 

Statul garantează, tuturor cultelor o deopotrivă libertate și pro- 

tecţiune, întru cât exerciţiul lor nu aduce atingere ordinei publice, bu- 
_nelor moravuri şi legilor de organizare ale Statului. 

_ Biserica creştină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt biserici ro- 

mâneşti. 
Biserica ortodoxă română fiind religia marei majorităţi a Ro- 
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Art, 23—26 CONSTITUŢIUNE Anexe 

mânilor este biserica dominantă în Statul român; iar cea greco-catolică 
are întîietatea faţă de celelalte culte. Ă U , | 

Biserica, ortodoxă română este şi rămâne neatârnată de orice chi- 
riarehie străină, păstrându-şi însă unitatea cu Biserica ecumenică a Răsăritului în privinţa dogmelor. N _ 

In tot regatul României, Biserica creştină ortodoxă va avea o or- 
ganizaţie unitară cu participarea tuturor elementelor ei constitutive, 
clerici şi mireni. pu , „O lege specială va statorniei principiile fundamentale ale acestei 
organizaţii unitare, precum şi modalitatea după care Biserica îşi va. re- 
gulamenta, conduce şi administra, prin organele sale proprii şi sub con. trolul Statului, chestiunile sale religioase, culturale, fundaţionale şi 
epitropeşti. 

Chestiunile spirituale şi canonice ale Bisericei ortodoxe române se vor regula de o singură autoritate sinodală centrală. 
Mitropoliţii şi episcopii Bisericei ortodoxe române se vor alege po- trivit_ unei singure legi speciale. 
Raporturile dintre diferitele culte şi Stat se vor stabili prin lege. Art. 23. — Actele stării civile sunt de atribuţia legii civile. Intocmirea acestor acte va trebui să preceadă totdeauna binecu- vântarea religioasă. 
Art. 24. — Învăţământul este liber în condiţiunile stabilite prin legile speciale şi întru cât nu va fi contrar bunelor moravuri şi ordinei publice: 
Invăţământul primar este obligatoriu. In şcolile Statului acest în- vățământ se va da gratuit. 
Statul, judeţele şi comunele vor da ajutoare şi înlesniri elevilor lipsiţi de mijloace, în toate gradele învăţământului, în măsura, şi moda- lităţile prevăzute de lege. 

„Art, 25. — Constituţiunea garantează tuturor libertatea de a co- munica, şi publica ideile şi opiniunile lor prin grai, prin scris şi prin presă, fiecare fiind răspunzător de abuzul acestor libertăţi în cazurile determinate prin codicele penal, care nici întrun caz nu va putea re- strânge dreptul în sine, 
icio lege excepțională nu se va putea înfiinţa în această materie. „Nici cenzura, nici o altă măsură preventivă pentru apariţiunea, vinderea sau distribuţiunea oricărei publieaţiuni nu se va putea, înființa. Nu este nevoie de autorizațiunea prealabilă a niciunei autorităţi pentru apariţiunea oricărei publicaţiuni. 

„Nieio cauţiune nu se va cere dela, ziarişti, scriitori, editori, ţipo- grafi şi litografi. 
Tesa nu va fi pusă niciodată sub regimul avertismentelor. , lclun ziar sau publieaţiune nu va putea, fi suspendat său su- primat. N 

, Orice publicaţiune periodică de orice natură va, trebui să aibă un director răspunzător, iar în absenţa acestuia, un redactor răspunzător. Directorul sau redactorul vor trebui să se bucure de drepturile civile şi politice. Numele directorului şi numele redactorului vor figura vizibil 

Art. 26. — In ce priveşte publicaţiunile neperiodice, răspunzător de scrierile sale este autorul, în lipsa acestuia editorul; patronul tipo- grafiei răspunde când autorul şi editorul nu au fost descoperiţi. 
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Anexe CONSTITUȚIUNE Art, 27—32 

La publieaţiunile periodice responsabilitatea o au: autorul, direc- 
torul sau redactorul în ordinea enumerării. 

Proprietarul în toate cazurile este solidar răspunzător de plata 
despăgubirilor civile. 

_Delictele de presă se judecă de juraţi, afară de cazurile aci sta- 
tornicite, cari se vor judeca de tribunalele ordinare, potrivit dreptului 
comun: 

_a) Delictele ce s'ar comite împotriva Suveranilor țării, Princi- 
pelui Moştenitor, membrilor Familiei Regale şi Dinastiei, Şefilor Sta- 
telor Străine şi. reprezentanţilor lor; 

b) Indemnurile directe la omor şi rebeliune, în cazurile când nu 
au fost urmate de execuţiune; 
„____c) Calomniile, injuriile, difamaţiile aduse particularilor sau func- 

ţionarilor publici oricare ar fi, atinşi în vieaţa lor particulară. sau în 
cinstea lor personală. 

Arestul preventiv în materie de presă este interzis. 
Art. 27. — Secretul serisorilor, telegramelor şi al convorbirilor 

telefonice este neviolabil. | | 
O lege specială va stabili cazurile în cari justiţia, în interesul in- 

strueţiunii penale, va putea face excepţiune, la dispoziţiunea de faţă. 
Aceiaşi lege va determina responsabilitatea agenţilor Statului şi 

a particularilor pentru violarea secretului scrisorilor, telegramelor şi 
convorbirilor telefonice. 

Art. 28. — Românii, fără deosebire de origine etnică, de limbă sau 
de religie, au dreptul de a se aduna paşnici şi fără arme, conformându-se 
legilor cari regulează exercitarea, acestui drept, pentru a trata tot felul 
de chestiuni: întru aceasta nu este trebuinţă de autorizare prealabilă. 

Inţrunirile sub cerul liber sunt permise, afară de pieţele şi căile 

publice. 
Intrunirile, procesiunile şi manifestaţiile pe căile şi pieţele pu- 

blice, sunt supuse legilor polițienești. 
Art. 29. — Românii, fără deosebire de origină etnică, de limbă sau 

de religie, au dreptul a, se asocia, conformându-se legilor cari regulează 

exerciţiul acestui drept. 
Dreptul de liberă asociaţiune nu implică în sine dreptul de a crea 

persoane juridice. 
Condiţiunile în cari se acordă personalitatea juridică se vor sta- 

bili prin o lege specială. 
Art. 30. — Fiecare are dreptul de a se adresa la autorităţile pu-. 

blice prin petiţiuni subserise de către una sau mai multe persoane, ne- 

putând însă petiţiona decât în numele subserişilor. 
Numai autorităţile constituite au dreptul de a adresa petiţiuni 

în nume colectiv. | 

Art. 31. — Nicio autorizare prealabilă nu este necesară pentru a 

se exercita urmăriri contra funcţionarilor publici pentru faptele admi- 

nistraţiunii lor de părţile vătămate, rămânând însă neatinse regulile spe- 

ciale statornicite în privința miniştrilor. 
Cazurile şi modul urmăririi se vor regula prin anume lege. 

Dispoziţiuni speciale în codicele penal vor determina penalită- 
ţile prepuitorilor. 

Art. 32. — Niciun Român, fără autorizarea guvernului, nu poate 

intra în seviciul unui Stat străin, fără ca însuș prin aceasta să-și 

piardă cetăţenia. 
Extrădarea refugiaților politici este oprită. 
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TITLUL Il 

Despre puterile Statului 

Art. 33. — Toate puterile Statului emană dela, naţiune, care nu le 
poate exercita decât numai prin delegaţiune şi după principiile şi regu- 
lile aşezate în Constituţiunea de faţă. , , J , Art. 84. — Puterea legislativă se exercită colectiv de către Rege şi Reprezentaţiunea naţională. U L. Reprezentaţunea naţională se împarte în două Adunări: 

Senatul şi Adunarea deputaţilor. Ș 
Orice lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterii legiuitoare. Nicio lege nu poate fi supusă sancţiunii regale decât, după ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea ambelor Adunări. | Art. 35. — Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative. 
Totuși orice lege relativă la veniturile şi cheltuielile Statului sau la contingentul armatei trebue să fie votată mai întâiu de Adunarea de- putaţilor. 
Art. 36. — Interpretaţiunea legilor cu drept de autoritate se face numai de puterea, legiuitoare. 
Art. 37. — Promulgarea legilor, votate de ambele Adunări, se va face prin îngrijirea ministerului justiţiei, care va păstra unul din ori- g&inalele legilor votate, iar al “doilea original se păstrează de Arhivele Statului. . 
Ministrul justiţiei este şi păstrătorul marelui Sigiliu al Statului. In fiecare an Ministerul justiţiei va publica, colecţiunea, legilor şi regulamentelor, în care legile vor fi inserate purtând numărul de or- dine după data promulgării. 
Art. 38. -— Nicio lege, niciun regulament de administraţiune gene- rală, judeţeană sau comunală nu pot fi îndatoritoare decât după ce se publică, în chipul hotărîţ de lege. 
Art. 39. — Puterea executivă este încredinţată Regelui, care o exercită în modul regulat prin Constituţiune. 
Art. 40. — Puterea judecătorească se exercită de organele ei. Hotărîrile ei se pronunţă în virtutea, legii şi se execută în numele Regelui. 
Art. 41. — Interesele exclusiv judeţene sau comunale se regulează de către consiliile judeţene sau comunale după principiile aşezate prin Constituţiune şi prin legi speciale. 

CAPITOLUL 1 

Despre reprezentarea națională 

Art. 42. — Membrii Adunărilor reprezintă națiunea. Art. 43. — Şedinţele Adunărilor sunt publice. Regulamentele lor fixează cazurile şi modul în cari aceste şedinţe pot fi declarate secrete. 
- , ri. 44. — Fiecare din Adunări verifică titlurile membrilor săi şi judecă contestaţiunile ce se ridic în această privinţă. 1cio alegere nu poate fi invalidată decât cu două treimi din nu- mărul membrilor prezenţi. 

Art. 45. — Nimeni nu oate fi totodată memb l ia și al ce- leilalte Adunări, p ru al uneia și al e 
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Anexe CONSTITUȚIUNE Art. 46—59 

Art. 46. — Deputaţii şi senatorii numiţi de puterea executivă în- 

tr'o funcţiune salariată pe care o primesc, pierd de plin drept mandatul 
lor de reprezentanţi ai naţiunii. 
a gpAceastă dispoziţiune nu se aplică miniştrilor şi subsecretarilor 

e Stat. 
Legea electorală determină incompatibilitățile. | 
Art. 47.— La începutul fiecărei legislaturi şi a fiecărei sesiuni 

ordinare, Adunarea, deputaţilor şi Senatul aleg din sânul lor pe preşe- 

dintele, vice-preşedinţii şi membrii biurourilor, potrivit regulamentelor 

interioare. a 
Art. 48. — Orice hotărîre se ia cu majoritate absolută a voturilor, 

afară de cazurile când prin: Constituţiune, legi sau regulamentele Cor- 
purilor legiuitoare se cere un număr superior de voturi. 

, „In caz de paritate a voturilor, propunerea în deliberare este res- 

pinsă. 
Adunările ţin şedinţe cu jumătate plus unul din numărul mem- 

brilor înscrişi în apelul nominal. 
Art. 49.— Voturile se dau prin ridicare şi şedere, prin viu grai 

sau prin scrutin secret. - 

Un proect de lege nu poate fi adoptat decât după ce s'a votat ar- 

ticol cu articol. că 

Art. 50. — Fiecare din Adunări are dreptul de anchetă. 

Art. 51. — Adunările au dreptul de a amenda şi de a despărţi în 
mai multe părți articolele şi amendamentele propuse. 

Art. 52. — Fiecare membru al Adunărilor are dreptul a adresa mi- 

niştrilor interpelări, la care aceştia sunt obligaţi a răspunde în termenul 

prevăzut de regulament. 

Art. 53. — Oricine are dreptul a adresa petiţiuni Adunărilor prin 
mijlocirea biuroului sau a unuia din membrii săi. 

Fiecare din Adunări are dreptul de a trimite miniştrilor petițiu- 

nile ce-i sunt adresate. Miniştrii sunt datori a da explicaţiuni asupra 

cuprinderii lor ori de câte ori Adunarea o cere. 

Art. 54. — Niciunul din membrii uneia sau celeilalte Adunări nu 

poate fi urmărit sau prigonit pentru opiniunile și voturile emise de 
dânsul în cursul exerciţiului mandatului său. 

Art. 55. — Niciun membru al uneia sau celeilalte Adunări nu poate, 

în timpul sesiunii, să fie nici urmărit, nici arestat în materie de repre- 

siune, decât cu autorizarea Adunării din care face parte, afară de cazul 
de flagrant delict. 

Dacă a fost arestat preventiv sau urmărit în timpul când sesiunea 

era închisă, urmărirea sau arestarea trebuesc supuse aprobării Adunării 

din care face parte, îndată după deschiderea sesiunii Corpurilor le- 

giuitoare. 
Detenţiunea sau urmărirea unui membru al uneia sau celeilalte 

Adunări este suspendată în tot timpul sesiunii, dacă Adunarea o cere. 

Art. 56 — Fiecare Adunare determină, prin reguiamentul său, 

modul după care ea îşi exercită atribuţiunile. 

Art. 57. — Fiecare din Adunări deliberează şi ia hotărîri separate, 

afară de cazurile anume specificate în Constituţiunea de faţă. 

Art. 58.— Orice întrunire a unuia din Corpurile legiuitoare în- 

afară de timpul sesiunii celuilalt este nulă de drept. 

Art. 59.— Fiecare din ambele Adunări are dreptul exclusiv de a 

exercita propria sa poliţie prin preşedintele ei, care singur, după încu- 

viințarea Adunării, poate da ordin gardei de servieiu. 

— 583 —
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Art. 60. — Nicio putere armată nu se poate pune la, uşile sau în jurul uneia sau alteia din Adunări fără învoirea a. 
Art. 61. — Legea electorală stabileşte toate condiţiunile cerute pen- tru a fi alegător la Adunarea deputaţilor şi la Senat, incapacităţile şi nedemnităţile precum şi procedura electorală, 
Art. 62.— Membrii ambelor Corpuri legiuitoare sunt aleși pentru patru ani. | , , , Art. 63. — Diurnele deputaţilor şi senatorilor se stabilesc prin lege. 

SECȚIUNEA 1 

Despre Adunarea deputaţilor 

Art. 64. — Adunarea deputaţilor se compune din deputaţi aleşi de cetăţenii Români majori, prin vot universal, egal, direct, obligator şi secret pe baza reprezentării minorităţii. 
Art. 65.— Alegerea, deputaţilor se face pe circumseripţii electo- rale. Circumseripţia electorală nu poate fi mai mare decât un judeţ. Legea electorală stabileşte numărul deputaţilor de ales în fiecare circumscripție proporţional cu populaţia. 
Art. 66. — Spre a fi eligibil în Adunarea deputaţilor se cere: a) A fi cetăţean român; 

A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice; c) A avea vârsta de douăzeci şi cinci ani împliniţi; d) A avea domiciliul în România. 
Legea, electorală va determina incapacităţile. 

SECȚIUNEA II 

Despre Senat 

Art. 67. — Senatul se compune din senatori aleşi şi din senatori de drept. 
Art. 68. — Toţi cetăţenii României dela vârsta de 40 ani împliniți aleg, pe circumscripţii electorale cari nu pot fi mai mari decâţ judeţul, prin vot obligator, egal, direcţ şi secret, un număr de senatori. , Numărul senatorilor de ales în fiecare circumscripție, care nu poate fi mai mare decât un. Judeţ, se stabileşte de legea electorală, propor- ţional cu populaţia. 

_ Ari. 69. — Membrii aleşi în consiliile judeţene şi membrii aleşi in consiliile comunale urbane şi rurale, întruniţi întrun singur colegiu, ale prin vot obligator egal, direcţ şi secret, câte un senator de fiecare Judeţ. 
__„ Art. 70. — Membrii camerelor de comerţ, de industrie, de muncă şi de agricultură, întruniţi în colegii separate aleg din sânul lor câte 

rală. „Aceste, circumscripţii electorale speciale se fixează de legea elec- torală, numărul lor neputând fi mai mare de şase. Art. 71. — Fiecare universitate alege din sânul său, prin votul profesorilor săi, câte un senator - „Art. 72. — Sunt de drept membri ai Senatului, în virtutea Inaltei lor situaţiuni în Stat şi Biserică: 
a) Moștenitorul Tronului dela vârsta de 18 ani împliniţi; el însă nu va avea vot deliberativ decât la vârsta de 25 ani împliniți ; 
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b) Mitropoliţii ţării; 
, €) Episcopii eparhioţi ai Bisericilor ortodoxe-române şi greco-ca- 

tolice, întru cât vor fi aleşi conform legilor ţării; 
d) Capii confesiunilor recunoscute de Stat, câte unul de fiecare 

confesiune, întru cât sunt aleşi sau numiţi conform legilor ţării şi repre- 
zintă un număr de peste 200.000 credincioşi, precum şi reprezentantul 
superior religios al musulmanilor din Regat; 

c) Preşedintele Academiei Române; 
„__ Mandatul acestor senatori încetează odată cu calitatea sau dem- 

nitatea care le atribue dreptul. 
Art. 78. — Devin senatori de drept: 
a) Foştii Preşedinţi ai Consiliului, întru cât vor avea o vechime 

de patru ani ca Preşedinţi de Consiliu titulari, şi foştii Miniştri având o 
'vechime de cel puţin şase ani într'una sau mai multe guvernări; 
„___b) Foştii Preşedinţi ai Corpurilor Legiuitoare cari vor fi exer- 

citat această demnitate cel puţin în cursul a opt sesiuni ordinare; 
„___“c) Foştii Senatori şi Deputaţi aleşi în cel puţin zece legislaturi, 
independent de durata lor; | 

„_d) Foştii Primi-Preşedinţi ai Inaltei Curți de Casaţie şi Justiţie 
cari au ocupat această funcţiune sau pe aceea de Preşedinte la Casaţie 
cinci ani; 

e) Generalii de rezervă şi în retragere: 
1. Cari vor fi exercitat comanda unei armate în faţa inamicului, 

ca titulari, cel puţin 3 luni. 
2. Cari au îndeplinit funcțiunea de Şef al Marelui Stat Major, sau 

de inspector general de armată (comandant de armată), în timp de pace, 
cel puţin patru ani. 

Numărul celor din categoria a doua nu va fi mai mare de patru, 
luaţi în ordinea vechimei, la vacanțe existente; 

/) Foştii Preşedinţi ai Adunărilor Naţionale din Chişinău, Cer- 
năuţi şi Alba-Iulia, cari au declarat Unirea. 

Art. 94.— Verificarea împlinirii condiţiunilor senatorilor de drept 
se face de o comisiune compusă din Preşedinţii secţiunilor Inaltei Curți 
de Casaţie şi Justiţie, sub preşedinţia Primului-Preşedinte al acestei 
Inalte Curți. E | 

Constatarea se face din oficiu, la cererea Preşedintelui Senatului 
sau a acelora cari au dreptul. 

Preşedintele Senatului înserie senatorii de drept pe baza încheierii 
Comisiunii. 

Senatul poate discuta şi semnala Comisiunii, spre rectificare, ero- 
rile constatate în stabilirea drepturilor. | 

Art. 75. — Spre a fi eligibil la Senat se cere: 
a) A fi cetăţean român; 
b) A avea exerciţiul drepturilor civile şi politice; 
c) A avea vârsta de 40 ani împliniţi; 
d) A avea domiciliul în România. 
Aceste condițiuni, afară de vârstă, se cer şi senatorilor de drept. 

„SECŢIUNEA III 

Despre Consiliul legislativ | 

ț 
Art. 76.— Se înfiinţează un Consiliu legislativ, a cărui menire 

este să ajute în mod consultativ la facerea şi coordonarea legilor, ema- 
nând fie dela puterea, executivă, fie din iniţiativă parlamentară, cât şi 
la întocmirea regulamentelor generale de aplicarea legilor. 
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Art. 77—80 | CONSTITUȚIUNE -. | „. Anexe 

Consultarea Consiliului legislativ este obligatorie pentru, toate 
proectele de legi, afară de cele cari privese creditele bugetare; dacă însă, 
întrun termen fixat de lege, Consiliul legislativ nu-și dă avizul său, 
Adunările pot proceda, la discutarea şi aprobarea, proeetelor. | 

O lege specială va determina organizarea, şi modul de funcţionare 
al Consiliului legislativ. 

CAPITOLUL II 

Despre Rege şi miniştri 

SECŢIUNEA 1. 

Despre Rege 

Ari. 77. — Puterile constituţionale ale Regelui sunt ereditare în linie coborîtoare directă şi legitimă a Maiestăţii Sale Regelui Carol I de Hohenzollern Sismaringen, din bărbat în bărbat, prin ordinul de pri- mogenitură şi cu exclusiunea perpetuă a femeilor şi coborîtorilor lor. 
Coboritorii Maiestăţii Sale vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a Răsăritului. 

. Art. 78. — In lipsă de coboritori în linie bărbătească ai Maiestăţii Sale Regelui Carol | de Hohenzollern Sigmaringen, succesiunea 'Tro- nului se va cuveni celui mai în vârstă dintre traţii săi sau coboritorilor acestora, după regulele statornicite în articolul precedent. Dacă niciunul dintre fraţii sau coboritorii lor nu s'ar ma găsi în viață sau ar declara mai dinainte că nu primesc 'Tronul, atunci Regele va putea, indica succesorul său dintr: dinastie suverană din Europa cu primirea, Reprezentanţiunii naţionale, dată în forma, pre- scrisă de lart. 79. . 
Dacă niciuna, nici alta nu va, avea loc, Tronul este vacant. Art. 79. — La caz de vacanţă a 'Tronului, ambele Adunări se în- trunese de îndată, într'o singură Adunare, chiar fără convocare, şi cel mai târziu până în opt zile dela întrunirea lor aleg un Rege dintr'o di- nastie suverană din Europa, occidentală. 
Prezenţa a trei pătrimi din membrii cari compun fiecare din am- bele Adunări şi majoritatea de două treimi a membrilor prezenţi sunt necesare pentru a se putea procede la această alegere. „Da caz când Adunarea nu se va fi făcut în termenul mai sus pre- scris, atunci în a noua zi, la, amiazi, Adunările întrunite vor păşi la ale- gere oricare ar fi numărul membrilor prezenţi şi cu majoritatea absolută a voturilor. 
Dacă Adunările sar afla dizolvate în momentul vacanței Tronului, se va urma, după modul prescris la articolul următor. In timpul vacanței Tronului, Adunările întrunite vor numi 0 loco- tenenţă regală, compusă, din trei persoane, care va exercita puterile regale până la suirea Regelui pe Tron. 
In toate cazurile mai sus arătate votul va fi secret. Ari. 80.— Lia moartea Regelui, Adunările se întrunesc chiar fără convocare cel mai târziu zece zile după declararea, morţii. Dacă din întâmplare ele au fost dizolvate mai înainte şi convoca- rea lor a fost hotărâtă în actul de dizolvare pentru o epocă în urma celor zece zile, atunci Adunările cele vechi se adună pănă la întrunirea acelora cari au a le înlocui. 
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Anexe - CONSTITUȚIUNE a Art. 81—88 

Art. 81. — Dela data; morţii Regelui şi până la depunerea jură- 

mântului a succesorului său la ron puterile constituţionale ale Regelui, 

sunt exercitate, în numele poporului român, de miniştri, întruniţi în 

consiliu şi sub a lor responsabilitate. a 
Art. 82.— Regele este major la vârsta de optsprezece ani îm- 

pliniți. a Aa Ea ME | 

La suirea sa pe Tron, el va depune mai întâiu în sânul Adunărilor 

întrunite, următorul jurământ: - PI 

„Jur a păzi Constituţiunea şi legile poporului român, a menţine 

drepturile lui naţionale şi integritatea teritoriului“. 
Art. 83. — Regele, în viaţă fiind, poate numi o Regenţă, com- 

pusă din trei persoane, care, după moartea Regelui, să exercite puterile 

regale în timpul minorităţii succesorului Tronului. Această numire se 

va, face cu primirea Reprezentaţiunii naţionale, dată în forma pre- 

scrisă la art. 79 din Constituţiunea de faţă. , i 

- Regența va exercita totdeodată şi tutela succesorului Tronului în 

timpul minorităţii lui. 
Dacă, la moartea. Regelui, Regența nu s'ar găsi numită şi succesorul 

Tronului ax fi minor, ambele Adunări întrunite vor numi o Regenţă, 

procedând după formele preserise la art. 79 din Constituţiunea de faţă. 

Membrii Regenţei nu intră în funcţiune decât după ce vor fi depus 

solemn înaintea ambelor Adunări întrunite jurământul prescris prin 

art. 82 din Constituţiunea de faţă. 
“ Art. 84,— Dacă Regele se află în imposibilitate de a domni, mi- 

niştrii, după ce au constatat legalmente această imposibilitate, convoacă 

" îndată Adunările. 
“Acestea aleg Regența, care va forma şi tutela. 

“Art. 85. — Nicio modificare nu se poate face Constituţiunii în 

timpul Regenţei. Ă i 

Art. 86.— Regele nu va putea fi totdeodată şi Şetul unui alt Stat 

fără consimţimântul Adunărilor. | Mi E 

Niciuna din Adunări nu poate delibera asupra acestui obiect dacă 

nu vor fi prezenţi cel puţin două treimi din membrii cari le compun, şi 

hotărîrea nu se poate lua decât cu două treimi din voturile membrilor 

de faţă. | 
Art. 87. — Persoana Regelui este inviolabilă. Miniştrii lui sunt 

răspunzători. | | | | 

Niciun act al Regelui nu noate avea tărie dacă nu va fi contra- 

semnat de un ministru, care prin aceasta chiar devine răspunzător de 

acel act. | 

Art. 58. — Regele numeşte şi revoacă pe miniștrii săi. 

El sancţionează şi promulgă legile. 
- EI poate refuza sancţiunea sa. 
EI are dreptul de amnistie în materie politică. 
Are dreptul de a ierta sau micşora: pedepsele în materii criminale, 

- afară de ceea ce se statorniceşte în privinţa miniştrilor. 
pu 

__ EL nu poaţe suspenda cursul urmăririi sau al judecății, nici a in- 

terveni prin niciun mod în administraţia, justiţiei. n 

El numeşte sau confirmă în funcțiunile publice potrivit legilor. 

El nu poate crea, o nouă funcţiune fără o lege specială. 

EI face regulamente necesare pentru executarea legilor, fără să 

poată vreodată modifica sau suspenda legile şi nu poate scuti pe nimeni 

de executarea, lor. 
: “EI este: eapul puterii arinate. 

E] conferă gradele militare în conformitate cu legea. 

— 531 —



Art, 89—98 CONSTITUȚIUNE Anexe 

El va, conferi decoraţiunile române conform unei anume legi. EI are dreptul de a bate monetă, conform unei legi speciale. EI încheie cu Statele străine convenţiunile necesare pentru comerţ, navigaţiune şi alte asemenea; însă pentru ca aceste acte să aibă autori- tate îndatoritoare, trebue mai întâiu a fi supuse Puterii legislative şi aprobate de ea. , o Art. 89. — Legea fixează lista civilă, pentru durata fiecăreia Domnii, 
Art. 90.— La 15 Oetomvrie a fiecărui an, Adunarea deputaţilor şi Senatul se într 

inainte. 
unesc fără convocare, dacă Regele nu le-a convocat mai 

Durata fiecărei sesiuni este de cinci luni. Lu _ Regele deschide sesiunea prin un Mesaj, la care Adunările fac răs- punsurile lor. 
Regele pronunţă închiderea, sesiunii, , „ EI are dreptul de a convoca în sesiune extraordinară Adunările, El are dreptul de a dizolva ambele Adunări deodată sau numai una din ele. 
Actul de dizolvare trebue să conţină convocarea, alegătorilor până în două luni de zile şi a Adunărilor până în trei luni. Regele poate amâna Adunările; oricum, amânarea nu poate depăşi 

UI termenul de o lună, nici a fi reînnoită în aceeaşi sesiune fără consimţi- mântul Adunărilor. 
| , Art. 91. — Regele nu are alte puteri decât acele date lui prin Con- stituţiune. 

CAPITOLUL III 

Despre miniştri 

Art. 92. — Guvernul exercită puterea executivă în numele Regelui, în modul stabilit prin Constituţiune. 
Ș Art. 93. — Miniştrii întruniţi alcătuiesc Consiliul de Miniştrii, 

epartam 
înfiinţa şi desf 

dat, cu titlul de Preşedinte al Consiliului de Miniștri, 
entele ministeriale şi subsecretariatele de Stat nu se pot iinţa decât prin lege. 

Art. 94.— Nu poate fi ministru decât cel care este român sau cel care a dobândit naturalizarea. 
Art. 95. — Niciun membru al Familiei Regale nu poate fi ministru. Art. 96. — Dacă miniştrii nu ar fi membri ai Adunărilor ei pot; lua parte la desbaterea, legilor, fără a avea însă, şi dreptul de a vota. La desbaterile Adunărilor prezenţa cel puţin a unui ministru e necesară. 

Adunările pot exige prezenţa miniştrilor la deliberaţiunile lor. Art. 97. — In niciun caz ordinul verbal sau în scris al Regelui nu poate apăra pe ministru de răspundere. Art. 98.— Fiecare din ambele Adunări, precum şi Regele au drep- tul de a cere urmărirea, miniştrilor şi a-i trimițe înaintea înaltei Curți de casaţie şi Justiţie, care singură, în secțiuni-unite, este în drept a-i judeca, afară, de cele ce se Yor statornici prin legi în ceea ce priveşte 

ub urmărire a miniştrilor de către Corpurile legiuitoare pu „se poate rosti decât prin majoritate de două treimi a membrilor de 
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Anexe CONSTITUȚIUNE "Art, 99—107 

Instrucţiunea se va, face de o comisiune a înaltei Curți de Casaţie, 
compusă din cinci membri traşi la sorţi în secţiuni unite. Această comi- 
siune are şi puterea de a, califică faptele şi de a decide sau nu urmă- 
rirea. 

Acuzarea, înaintea înaltei Curți de casaţie şi justiţie, se va susţine 
prin ministerul public. 

Legea responsabilităţii ministeriale determină cazurile de răspun- 
dere şi pedepsele aplicabile miniştrilor. 

Art. 99. — Orice parte vătămată de un decret sau o dispoziţiune 
semnată sau contrasemnată de un ministru care violează un text expres 
al Constituţiunii sau al unei legi, poate cere Statului, în conformitate 
cu dreptul comun, despăgubiri băneşti pentru prejudiciul cauzat. 

Fie în cursul judecății, fie după pronunţarea hotărîrii ministrul 
poate fi chemat, după cererea Statului, în urma votului unuia din Cor- 
purile legiuitoare, înaintea instanţelor ordinare, la răspundere civilă 
pentru dauna pretinsă sau suferită de Stat. 

Actul ilegal al ministrului nu descarcă de răspundere solidară 
pe funcţionarul care a contrasemnat, decât în cazul când acesta a atras 
atenţia Ministrului, în scris. 

Art. 100. — Se vor putea înființa subsecretariate de Stat. 
Subsecretarii de Stat vor putea lua parte la desbaterile Corpurilor 

legiuitoare sub responsabilitatea miniştrilor. - 

CAPITOLUL IV 

Despre puterea judecătorească 

"Art. 101. — Nicio jurisdieţiune nu se poate înfiinţa decât numai 
în puterea unei anume legi. 

Comisiuni şi tribunale extraordinare nu se pot crea sub niciun 

fel de numire şi sub niciun fel de cuvânt în vederea unor anume pro- 
cese, fie civile, fie penale, sau în vederea judecării unor anume persoane. 

Art. 102.— Pentru întregul Stat român este o singură Curte de 
casaţie şi justiţie. Ş 

Art. 103. — Numai Curtea de casaţie în secţiuni unite are dreptul 

de a judeca, constituţionalitatea legilor şi a declara, inaplicabile pe acelea 

cari sunt contrarii Constituţiunii. Judecata asupra inconstituţionalităţii 
legilor se mărginește numai la cazul judecat. 

Curtea de casaţie se va rosti ca şi în trecut asupra conflictelor de 
atribuţiuni. 

Dreptul de recurs în casare este de ordin constituţional. 
Art. 104. — Judecătorii sunt inamovibili în condiţiunile speciale 

pe cari legea, le va fixa. 
Art. 105. — Juriul este statornicit în toate materiile criminale şi 

pentru delictele politice şi de presă, afară de cazurile statornicite prin 
Constituţiunea. de faţă. 

Acţiunea pentru daune-interese rezultând din fapte şi delicte de 
presă nu se poate intenta decât înaintea aceleiaş jurisdicţiuni de com- 
petinţa căreia, este delictul. | 

Art. 106.— Justiţia militară se organizează prin osebită lege. 
Art. 107. — Autorităţi speciale de orice fel, cu atribuţiuni de con- 

tencios administrativ, nu se pot înfiinţa. 
Contenciosul administrativ este în căderea puterii judecătoreşti, 

potrivit legii speciale. i 
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Art. 108—114 CONSTITUȚIUNE Anexe 

Cel vătămat în drepturile sale, fie printrun act administrațiv de autoritate, fie printrun act de gestiune făcut cu călcarea legilor şi a regulamentelor, fie prin rea voinţă a autorităţilor administrative de a rezolva cererea privitoare la un drept, poate face cerere la instanţele ju- decătoreşti pentru recunoaşterea dreptului său. , 
Organele puterii judiciare judecă dacă actul este ilegal, îl pot anula sau pot pronunța daune civile până la data restabilirii dreptului vă- tămat, având şi căderea de a judeca şi cererea, de despăgubire, fie contra autorităţi administrative chemate în judecată, fie contra funcţionarului vinovat, 
Puterea, judecătorească nu are cădere de a judeca, actele de gu- vernământ, precum şi acele de comandament eu caracter militar. 

CAPITOLUL vV 

Despre instituţiunile judeţene şi comunale 

Ari. 108. — Instituţiunile Judeţene şi comunale sunt regulate de legi. 
5 Aceste legi vor avea de bază descentralizarea administrativă. Membrii Consiliilor judeţene şi consiliilor comunale sunt aleşi de către cetăţenii români prin votul universal, egal, direct, secret, obliga- toriu şi cu reprezentarea minorităţii, după formele prevăzute de lege. aceştia, se vor putea adăoga prin lege şi membri de drept şi membri cooptați. Intre membrii cooptați pot fi şi femei majore. 

TITLUL 1V 

Despre Finanţe 

Art. 109. — Niciun impozit de orice natură nu se poate stabili și percepe decât pe baza unei legi. 
„Art. 110. — Prin lege se pot crea impozite numai în folosul Sta- tului, judeţelor, comunelor şi instituţiunilor publice cari îndeplinesc ser- vicii de Stat. - 
Art. 111. — Orice sarcină sau impozit judeţean sau comunal nu se poate aşeza decât cu învoirea consiliilor judeţene sau comunale în limi- tele stabilite de lege. 

4 Art. 112.— Nu se poate statornici privilegiuri în materii de im- pozite. 
„Nicio excepţiune sau micşorare de impozit nu se poate statornici decât prin o lege. 

_ onopoluri nu se pot constitui decât numai prin lege şi exclusiv în folosul Statului, judeţelor Şi comunelor. : Art. 118. — Niciun fonâ pentru pensiuni sau gratificaţiuni în sar- cina tezaurului publie au se poate acorda, decât în virtutea unei legi. „Art. 114. — In fiecare an Adunarea deputaţilor încheie socotelile ŞI votează bugetul. 
_„_ "Poate veniturile sau cheltuielile Statului trebuesce trecute în buget ȘI in socoteli. 

Dacă bugetul nu se votează în timp util, puterea executivă va în- destula, serviciile publice după bugetul anului precedent, fără a putea merge cu acel buget mai mult de un an peste anul pentru care a fost votat. 
. 
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Anexe CONSTITUȚIUNE Art, 115—128 

Art. 115. — Controlul preventiv şi cel de gestiune a tuturor veni- 
turilor şi cheltuelilor Statului se va exercita de Curtea de conturi, care 
supune în fiecare an Adunării deputaţilor raportul general rezumând 
conturile de gestiune al bugetului trecut, semnalând totdeodată nere- 
gulile săvârşite de miniştri în aplicarea bugetului. 

Regularea definitivă a socotelilor trebue să fie prezintată Adu- 

nării deputaţilor cel mai târzu în termen de doi ani dela încheierea fie- 
cărui exerciţiu. 

Art. 116.— Pentru toată România este o singură Curte de conturi. 
Art. 117. — Toate fondurile provenite din Case speciale, şi de cari 

guvernul dispune sub diferite titluri, trebue să fie cuprinse în bugetul 
general al veniturilor Statului. 

Art. 118. — Legile financiare se publică în Monitorul Oficial ca 
şi celelalte legi şi regulamente de administraţiune publică. 

TITLUL V 

Despre puterea armată 

Art. 119. — Tot Românul, fără deosebire de origină etnică, de 

limbă sau de religie, face parte din unul din elementele puterii armate, 

conform legilor speciale. 
Puterea, armată se compune din: armata activă cu cadrele ei per- 

manente, rezerva ei şi milițiile. | 

Art. 120.— Gradele, decoraţiunile şi pensiunile militarilor nu se 

pot lua decât numai în virtultea unei sentinţe judecătoreşti şi în ca- 

zurile determinate de legi. 

“Art. 121. — Contingentul armatei se votează pentru fiecare an de 

ambele Corpuri legiuitoare. | 

Art. 122. —Se va înfiinţa un Consiliu superior al apărării ţării, 

care va îngriji, în mod permanent, de măsurile necesare pentru orga- 

nizarea, apărării naţionale. 
Art. 123. — Nicio trupă armată străină nu poate fi admisă în ser- 

viciul Statului, nici nu poate intra sau trece pe teritoriul României, decât 
în puterea unei anume legi. 

TITLUL VI 

Dispoziţiuni Generale 

Art. 124.— Culorile drapelului României sunt: Albastru, Galben 
si Roşu, aşezate vertical. 

Art. 125. — Reşedinţa guvernului este în Capitala ţării. 

Art. 126. — Limba românească este limba oficială a Statului român. 

Art. 127. — Niciun jurământ nu se poate impune cuiva decât în 
puterea unei legi, care hotărăște și formula lui, 

Art. 128. — Constituţiunea de faţă nu poate fi suspendată nici în 

total, nici în parte. 
In caz de pericol de Stat se poate prin lege institui starea de'asediu 

generală sau parţială. 
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Art. 129—131 CONSTITUŢIUNE Anexe 

“TITLUL VII 

Despre Revizuirea Constituţiunii 

Art. 129, — Constituţiunea, poate fi revizuită în total sau în parte din iniţiativa Regelui sau oricăreia din Adunările legiuitoare. In urma acestei iniţiative ambele Adunări, întrunite separat, se vor rosti cu majoritate absolută, dacă este locul ca dispozițiunile con- stituționale să, fie revizuite. 
Indată ce necesitatea revizuirii a fost admisă, ambele Corpuri le- ziuitoare aleg din sânul lor o comisiune mixtă, care va propune textele vor fi supuse revizuirii. 
După, ce raportul acestei comisiuni va fi citit în fiecare Adunare, de două ori în interval de cincisprezece zile, ambele Adunări întrunite la un loc, sub președinția celui mai în vârstă dintre Preşedinţi, în prezenţa a cel puţin două treimi din totalitatea membrilor ce le compun, cu ma- joritate de două treimi, stabilesc în mod definitiv cari anume articole vor fi supuse revizuirii. 
In urma acestui vot Adunările sunt de drept dizolvate şi se va convoca corpul electoral în termenul prescris de Constituţiune. Art. 130. — Adunările cele noui proced în acord cu Regele la modi- vor fi supusa revizuirii. 
In acest caz Adunările nu pot delibera dacă cel puţin două treimi a membrilor din cari se compun nu sunt prezenţi şi nicio schimbare nu se poate adopta dacă nu va întruni cel puţin două treimi ale voturilor. Adunările alese pentru revizuirea Constituţiunii au o durată con- stituţională obişnuită şi, în afară de modificarea constituţiunii, ele func- ționează şi ca Adunări legiuitoare ordinare. 
Dacă Adunările de revizuire nu-şi pot îndeplini misiunea, nouile Adunări vor avea acelaş caracter. 

L 

TITLUL VIII 

Dispoziţiuni Transitorii şi Suplimentare 
„Art. 131. — Sunt şi rămân cu caracter constituțional dispoziţiunile din legile agrare privitoare la pământurile cultivabile, pădurile şi băl- țile expropriabile în total sau în parte, la starea lor Juridică, la subsol, la preţuire, la modul de plată, ete., aşa precum sunt formulate în ar- ticolele de mai jos ale fiecăreia din legile agrare şi cari articole, în în- tregul lor, face parte integrantă din prezenta Constituţiune şi ca atare nu se pot modifica decât cu formele prevăzute pentru revizuirea Consti- tuţiunii şi anume: ” 

a) Art. 1 (unu) alin. IL, art. 2 (doi), 3 (trei) alin. I, art. 4 (patru), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (nouă), 10 (zece), 13 (treisprezece), 14 (pa- trusprezece), 16 (şasesprezece), 18 (optesprezece), 21 (douăzeci şi unu), (douăzeci și trei), 32 (treizeci şi doi), 36 (treizeci şi şase) şi 69 (şase- Zeci şi nouă) din legea pentru reforma agrară din Oltenia, Muntenia, Moldova Air o asa greohinl egat) din 17 Iulie 192]; Art. 2 (doi), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (opt), 9 (nouă), 10 (zece), 11 (unsprezece), 12 (douăsprezece), $ (irelepreveze)) 16 (șasesprezece), 45 patruzeci şi cinci), 46 (patruzeci şi şase), 47 (patru- zeci şi şapte), 48 (patruzeci şi opt), 49 (patruzeci şi nouă), 50 (cincizeci) 
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Anexe CONSTITUȚIUNE Art. 132—135 

şi 53 (cincizeci şi trei), din legea pentru reforma agrară din Basarabia 

din 13 Martie 1920; 
c) Art. 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinci), 6 (şase), 7 (şapte), 8 (o0pt),9 

(nouă), 10 (zece), 11 (unsprezece, 12 (douăsprezece), 13 (treisprezece), 

14 (patrusprezece), 16 (şasesprezece) ,18 (optesprezece), 22 (douăzeci şi 

doi), 24 (douăzeci şi patru), 32 (treizeci şi doi), 50 (cincizeci) şi 85 (opt- 

zeci şi cinci), din legea pentru reforma agrară din Transilvania, Banat, 

Crişana şi Maramureș din 30 Iulie 1921; ” 
d) Art. 2 (doi), 3 (trei), 4 (patru), 5 (cinei) punctul a alin. I, art. 

6 (şase), 7 (sapte), 9 (nouă), 10 (zece), 12 (douăsprezece), 13 (treispre- 

zece), 29 (douăzeci şi nouă), 31 (treizeci şi unu) şi 55 (cincizeci şi cinci) 

din legea pentru reforma agrară din Bucovina din 30 Iulie 1921... 

Art. 132.— In seop de a se satistace trebuinţele normale de lemne 

de foc şi de construcţie ale populaţiei rurale din vechiul Regat, Basa- 

rabia şi Bucovina, Statul e dator ca din pădurile sale din câmpie, deal 

sau munte. să destine suprafeţele necesare în acest scop. 

In vechiul Regat şi în Bucovina, acolo unde Statul nu ar avea 

păduri, într'o rază de douăzeci kilometri de centrul comunei, pentru sa- 

tisfacerea, trebuinţelor mai sus arătate, el prin derogare dela art. 7 lit. 

e şi art. 8 lit. a, b şi c Qin legea pentru reforma agrară din Oltenia, 

Muntenia, Moldova şi Dobrogea din 17 Iulie 1921 şi dela art. 5, punctul 

a, alin. IV şi dela art. 6 şi 7 din legea pentru reforma agrară din Bu- 

covina din 30 Iulie 1921, va putea expropria din pădurile persoanelor ju- 

ridice fie publice, fie private, cari sar afla în această rază şi numai în 

lipsa, acestora, va expropria proporţional din pădurile tuturor proprie- 

tarilor particulari, atlate în această rază, însă numai în limita acestor 

trebuinţe şi în toate cazurile cu respectul unei suprafeţe intangibile de 

una sută hectare de fiecare proprietate. 

Nu sunt expropriabile, oricare ar fi proprietarul, pădurile replan- 

tate sau în curs de replantare. 
Contractele de vânzare spre exploatare a, pădurilor expropriabile 

cari vor fi în vigoare în momentul exproprierii, se vor respecta. 

Pădurile astfel expropriate rămân în proprietatea Statului şi se 

vor administra şi exploata de dânsul spre a satisface potrivit legii şi în 

prima linie nevoile de mai sus. | 

Exproprierea, acestor păduri se va face cu dreaptă şi prealabilă 

despăgubire fixată de justiţie. 
Modul de expropriere va fi regulat prin lege specială. 

Art. 133. — Se ratifică decretele-legi: No. 3.902 din 29 Decemvrie 

1918, publicat în Monitorul Oficial No. 223 din 30 Decemvrie 1918, pri- 

vitor la acordarea drepturilor cetăţeneşti; No. 2.085 din 22 Mai 1919, pu- 

blicat în Monitorul Oficial No. 33 din 28 Mai 1919, şi No. 3.464 din 12 

August; 1919, publicat în Monitorul Oficial No. 93 din 13 August 1919, 

privitoare la încetăţenirea, evreilor cari locuiau în vechiul Regat. 

De asemenea se ratifică şi toate deeretele-legi de încetăţenire iîn- 

dividuală, cari sau făcut înaintea decretelor specificate mai sus. 

Evreii, locuitori din vechiul Regat, cari nu-și vor fi regulat înce- 

tăţenirea, în termenul prevăzut de decretul-lege No. 3.464 din 12 August 

1919, vor putea, face declaraţiunile de încetăţenire conform. deeretului- 

lege No. 2.085 din 22 Mai 1919, în termen de trei luni dela promulgarea 

acestei Constituţiuni. 
Art. 134. — Până, la, facerea unei legi de organizarea Consiliului le- 

gislativ prevăzut în această Constituţiune, prezentarea proectelor de legi 

înaintea Corpurilor legiuitoare va continua să se facă în conformitate 

cu legile și regulamentele azi în vigoare. 

“Art. 135. — Până la promulgarea legii speciale bazată pe princi- 
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piile din prezenta Constituţiune, legile relative la organizarea şi jude- 
carea contenciosului administrativ rămân în vigoare. BI 

Art. 136.— O lege specială va fixa lista civilă a Intâiului Rege al 
României Intregite. - 

Art. 137. — Se vor revizui toate codicele şi legile existente în di- 
feritele părţi ale Statului român spre a se pune în armonie cu Con- 
stituţiunea de faţă şi asigura unitatea legislativă. 

Până atunci ele rămân în vigoare. | 
Din ziua promulgării Constituţiunii, sunt însă desființate acele dis- 

poziţiuni din legi, decrete, regulamente şi orice alte acte contrarii celor 
„înscrise în prezenta Constituţiune. 

Ari. 138. — Actualele: Adunări naţionale după promulgarea, pre- 
zontei Constituţiuni pot funcţiona până la expirarea mandatului lor 
legal. | 

In acest timp ele vor trebui să facă, pe baza principiilor din acea- 
stă Constituţiune, legea electorală. 

Până la facerea acestei legi, decretele-legi electorale rămân în vi- soare. 

L EG E 
DE 

EXPROPRIAȚIUNE. PENTRU CAUZA DE UTILITATE PUBLICĂ 

din 22 Octomvrie 1864. 

Cu modificările din 1900, 1913 şi 1923 

TITLUL | 

Dispoziţiuni preliminare 

“Art. 1. — Utilitatea publică pentru toate lucrările de interes gene- ral se declară de Puterea Legiuitoare; pentru acelea de interes comun al mai multor judeţe, de către Consiliile judeţene, şi, la neunirea lor, de către guvern, luând avizul consiliului de Stat; pentru acelea de interes local al unui judeţ sau al mai multor comune, de către consiliul judeţean; iar pentru lucrările de interes local în comună, utilitatea publică se de- clară de consiliul comunal. 
_.„ Se va proceda întru aceasta conform art, 61 şi 64 din Legea con- siliilor iudetene. 

| Art. 2.— Declaraţiunea de utilitate publică se face în urma unei cercetări. i | 
i Această cercetare se face, în caz de interes general, de administra- ţiune; în caz de interes judeţean, de consiliul judeţean; în caz de interes comunal, de consiliul comunal, , Cercetarea nu se va întinde decât asupra consideraţiunilor de in- _teres general, asupra avantajelor ce înfăţişează o lucrare publică oare- care, a consecinţelor ce poate să aibă sub raporturile economice. Ea se face după formele ce se vor statornici prin un regulament de admini- strațiune publică.  
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TITLUL II 

Măsuri pregătitoare relative la expropriaţiune 

Art. 3. — Inginerii sau agenţii tehnici însărcinaţi cu executarea, lu- crărilor vor ridica planurile pământurilor sau ale edificiilor asupra că- rora se propune a se aplica expropriaţiunea, arătându-se şi numele pro- prietarului. | 
Un plan nu va cuprinde decât fondurile ce cad într'o comună. 
Art. 4. — Aceste planuri se depun spre cunoștința obştească, pe timp de 10 zile întregi, în cancelaria comunei unde se află situate pro- prietăţile în chestiune. 
Art. 5. — Termenul de 10 zile se va număra din ziua notificării ce: se va face: prin adresă colectivă părţilor interesate, sau reprezentanţilor: lor, spre a lua cunoştinţă de planul depus la comună. 
Totdeodată notificarea se va publica, în comună, conform art. 105 din legea, comunală, şi se va afişa în copie legalizată pe uşa primăriei, 

despre care primarul va încheia proces-verbal. 
Art. 6.— Primarul va încheia proces-verbal, în care va cuprinde: 

lămuririle sau reclamaţiunile ce i se vor fi făcut verbal; dătătorii unor: asemenea vor subscrie procesul-verbal]. - 
Lămuririle şi reclamaţiunile date în seris se vor alătura; a doua zi 

după expirarea termenului de zece zile se vor trimite aceste lucrări la subprefectură, iar fiind comuna în reședința prefecturii. se vor trimite: prefectului. | Art. 7. — Îndată după primirea lucrărilor sus zise, după invitarea 
subprefectului respectiv a prefectului, o comisiune se va aduna la reşe- 
dința subprefecturii sau, în cazul prevăzut de aliniatul al doilea al art. precedent, la reşedinţa prefecturii. Această comisiune se va compune 
din opt persoane trase la sorţi de către comitetul permanent din o listă 
de 16 proprietari ai plăşii cari plătesc impozitul cel mai mare, din pri- 
marul comunei şi din inginerul însărcinat cu executarea lucrărilor. 

Proprietarii ce sunt a se expropria nu pot face parte din comi- 
siune. 

Asemenea nu pot lua parte la comisiune miniştrii, directorii de mi- nistere, membrii consiliului de Stat, prefecţii, subprefecţii, membrii con-. siliilor judeţene și comunale — aceştia din județul, plasa sau comuna: unde este a se face expropriaţiunea — membrii Curţii de casaţiune,. membrii tribunalelor şi procurorii lor din judeţul unde urmează expro- priaţiunea. 
Sunt scutiţi de a face parte din comisiune membrii corpurilor le- giuitoare în cursul sesiunii şi toţi funcţionarii administrativi şi Ju- diciari, 
La reşedinţa subprefecturii, comisiunea se va prezida de sub- prefect; iar la reşedinţa prefecturii, de un delegat numit de prefect. Ea nu va putea delibera decât fiind faţă cinci din membrii ei. 
Intâmplându-se să fie faţă şase membri şi opiniunile să fie îm- părţite, votul preşedintelui va fi preponderant. 
Art. 8. — Intâmplându-se ca lucrările să se întindă peste teritoriul mai multor comune, atunci primarii lor vor face parte din comisiunea “citată la art. 7. 
Art. 9. — Comisiunea primeşte, în curs de zece zile întregi, obser- 

vaţiunile şi reclamaţiunile interesaţilor, îi cheamă de câte ori găseşte de cuviinţă. 
După expirarea termenului, ea formulează părerea, sa, 
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Ea trebue să-şi termine lucrările în timp de 15 zile dela adunarea 
sa. Preşedintele comisiunii le va comunica fără întârziere prefectului, 
pe lângă procesul-verbal cuprinzător opiniunii comisiunii. Întâmplân- 
du-se ca membrii comisiunii să nu se întrunească, sau întrunindu-se să 
nu-şi termine lucrările în termenul statornicit, atunci se va trage la 
sorţi o altă comisiune. | 

Aceia cari au motivat numirea unei alte comisiuni neputând justi- 
fica absenţa sau neterminarea lucrărilor, se vor supune la o amendă dela, 
100 până la 500 lei. Asupra acestui caz statuează consiliul permaneni 
al judeţului, cu dreptul de recurs la consiliul de Stat. 

La caz de a nu întruni sau de a nu sfârşi lucrările nici această a 
doua comisiune, atunci subprefectul în trei zile va constata aceasta prin- 
tr'un proces-verbal și va trimite prefecturii procesul-verbal şi toate ac- 
tele relative şi va decide comitetul permanent. 

Art. 10..— Dacă comisiunea propune vreo schimbare_la traseul 
făcut de inginer, subprefectul este dator să înştiinţeze prin forma pre- 
scrisă, prin art. 5 pe proprietarii interesaţi. 

Procesul-verbal şi toate actele relative vor sta depuse la prefecturi 
în timp de 10 zile dela data înştiințării prevăzute prin art. 10. Părţile 
interesate sunt în drept a face reclamaţiunile şi observaţiunile lor până 
în cinci zile, numărate dela expirarea acelui termen. Toate actele se vor 
trimite la prefectură. 

Art. 11. — După consultarea procesului-verbal şi a actelor relative, 
în caz când lucrările publice vor privi interese judeţene sau interese ale 
mai multor comune dintr'un judeţ, consiliul judeţean, iar în lipsă comi- 
tetul permanent, va hotărî proprietăţile ce vor fi a se cumpăra şi epoca 
în care se vor lua în posesiune. 

“ Pentru lucrările privitoare pe mai multe judeţe şi la caz de neu- 
nire a, consiliilor respective, va decide guvernul, conform art. 61 din 
legea, consiliilor judeţene. | 

Pentru lucrările de interes general, prefectul va lua o deciziune. 
motivată în comitetul permanent. Urmând însă ca părerea comisiunii să 
fie pentru schimbarea traseului, prefectul va raporta administraţiunii 
superioare. 

Art. 12. — Dispoziţiunile art. 7, 8. 9 şi 10 nu se aplică la caz când 
expropriaţiunea se va cere de o comună şi în interesul ei comunal, și la 
caz de lucrări pentru deschiderea sau îndreptarea drumurilor vicinale. 

La aceste cazuri, consiliul comunal, pe puterea procesului-verbal 
arătat la art. 6, va hotărî proprietăţile ce vor fi a se cumpăra şi epoca în 
care se vor lua în posesiune. 

N 

TITLUL Il 

Despre expropriaţiune şi urmările ei în privinţa 
privilegiilor şi altor drepturi reale 

Ari. 13. — Expropriaţiunea pentru cauză de utilitate publică se 
face numai prin hotărtre judecătorească. 

Sub niciun cuvânt şi sub niciun titlu tribunalele ordinare nu vor 
putea, fi înlocuite prin administraţiune sau prin tribunale administra- 
tive, afară de cazurile prevăzute prin legi. , 

Art. 14.— Tribunalele nu pot hotărî expropriațunea decât numai 
după ce utilitatea publică s'a constatat şi s'a declarat după formele pre- 
scrise în legea de faţă. 

[ î 
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| Art, 15. — Dispoziţiunile art. 13 şi 14 nu vor avea aplicaţune la, al- 
cătuirile de bunăvoie. 

Aceste alcătuiri se vor legaliza de tribunal. 
„_ Când preţul va fi contestat de persoana a treia interesată, atunci 

estimaţiunea se face de comisia arbitrală, conform Titlului V, Cap II. 
„Art. 16. — Intâmplându-se ca măsura de expropriaţiune să aibă a 

se întinde asupra averilor Statului, ale aşezămintelor publice, ale con- 
siliilor districtuale şi consiliilor comunale, ale nevârstnicilor, iale inter- 
dicţilor, ale absenţilor, asupra averilor dotale şi altele asemenea, tri- 
bunalul, ascultând pe reprezentanții acestor averi şi concluziunile mi- 
nisterului publice, va hotărî asupra expropriaţiunii. 

Totdeodată va regula şi măsurile de conservaţiune prescrise de 
dreptul comun în privinţa, transacţiunilor de acest fel de avsri. 

Art. 17. — In cazul articolului precedent, preţul nu se va putea 
statornici decât prin forma comisiei arbitrale arătată de Titlul V, 

ap. II. 
„Art. 18. — După îndeplinirea celor de mai sus, autorităţile îndri- 

tuite cu determinarea proprietăţilor de expropriat sunt datoare a cere 
dobândirea prin alcătuiri de bunăvoie. 

„__ Art. 19. — Dacă încercarea de dobândire prin alcătuire de bună- 
voie va rămânea fără rezultat, primarul, ori prefectul. trimite procuro- 
rului tribunalului în a cărei jurisdicţiune sunt situate bunurile, titlul ce 
autoriză executarea lucrărilor şi deciziunea menţionată la art. 11. 

Art. 20. — După, trei zile, procurorul tribunalului, înfăţişând ac- 
tele doveditoare îndeplinirii formalităţilor preserise la titlul ], art. 2 şi 
titlul II, va cere, şi tribunalul, fără a, chema pe părţi, care însă totdeauna 
vor putea fi ascultate, va hotărî expropriaţiunea pentru cauză de uti- 
litate publică a pământurilor sau edificiilor cuprinse în deciziunea auto- 
rităților arătate la art. 11 şi 12. 

Hotărîrea expropriaţiunii lipseşte pe proprietar de dreptul de pro- 
prietate asupra fondului, lăsându-i numai posesiunea până la plata in- 
demnităţii. 

Dacă administraţiunea n'a urmărit exproprierea în timp de 6 luni, 
numărate dela deciziunea autorităţilor arătate la art. 11 şi 12, oricare 
proprietar lovit prin ea va putea reclama la tribunal. 

Procurorul tribunalului va comunica această reclamaţiune pre- 
fectului ori primarului şi aceştia, vor fi datori a trimite de îndată toate 
actele în chestiune. Tribunalul va hotăr? în trei zile. 

Prin acea hotărîre se va numi un membru în funcţiune de jude- 
cător, director al comisiei arbitrale prevăzute la Titlul V, Cap. II. 

La caz de împiedicare legală, preşedintele tribunalului va orândui 
un alt judecător în locu-i. după o simplă petiţiune a părţii interesate. 

Art. 21. — La caz când proprietarii cari sunt a se expropria în- 
voese cesionarea fondului, însă nu se mulțumesc cu preţul oferit, tribu- 
nalul, prin încheiere. va constata învoirea şi va orândui ve membrul, di- 
rector al comisiei arbitrale, preţuitor, fără să mai fie trebuinţă de a da 
hotărîrea, de expropriaţiune, nici de a constata că sau îndeplinit forma- 
lităţile prescrise de titlul XI, art. 2 şi titlul II. . 

Art. 22. — Hotărîrea se publică şi se afişează în prescurtare prin 
comunele unde sunt situate fondurile, după modul arătat la art. 5. 

'Totdeodată se va publica şi în unul din jurnalele oficiale. , 
Această prescurtare va cuprinde numele proprietarilor, motivele şi 

dispozitivul hotărîrei şi se va, notifica la, domiciliul ce-și vor fi ales pro- 
prietarii în plasa unde se află fondurile, printr'o declaraţie făcută la 
consiliul eomunei unde sunt fondurile; iar când alegerea domiciliului 
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nu va fi avut loc, notificarea prescurtării se face în copie îndoită, una 
către consiliul comunei şi alta, către arendașul, loeatarul, îngrijitorul 
proprietăţii. , , j 

Toate celelalte notificări prescrise prin legea de faţă se vor face în 
forma, sus semnată. RR | 

Art. 23. — Administraţiunea, ca să, desfacă proprietăţile de privi- 
legii, ipoteci sau alte drepturi ale unei a treia persoane, este datoare a 
cere transcripţiunea hotăririi prin care se expropriază fondul în condi- 
cele respective ale tribunalului unde sunt situate aceste fonduri. 

Art. 24.— In curs de 15 zile după împlinirea formalităţilor pre- serise la art. precedent, îndrituiţii vor cere şi tribunalul va face înscrierea privilegiilor, ipotecilor sau altor drepturi. 
Dacă îndrituiţii nu vor fi cerut înscrierea în termenul prescris mai sus, atunci imobilul expropriat va fi liberat de orice privilegiu, ipotecă sau alte drepturi, fără prejudiţiul drepturilor femeilor, nevârstnicilor şi altor interzişi asupra sumei de indemnizare cuvenită, proprietarului ex- propriat. 
Creditorii cari nu vor fi îndeplinit formalităţile prescrise mai sus vor avea dreptul de reclamaţie în conțra proprietarului expropriat. 
Creditorii înseriși nu vor avea la niciun caz facultatea de a pro- pune prețul mai mare, dar ei vor putea, cere ca indemnizarea să se fi- xeze după titlul V. 
Art. 25. — Acţiunile de revendicare de protimisis, şi orice alte acţiuni reale, nu vor putea opri exproprierea, nici împiedeca efectul ei. Dreptul reclamanţilor se va transporta asupra preţului şi imobi- lul va rămânea. scuti. 
Art. 26. — Regulile aşezate la art. 22, 23 şi 24 sunt aplicabile pen- tru cazurile de alcătuire de bunăvoie între administraţiune şi proprietar. Neîmplinirea formalităţilor pentru a desăreina imobilul de ipotecă, privilegii sau drepturi nu împiedică cursul expropriaţiunii, însă părţile interesate îşi vor putea urmări drepturile lor, după formele prescrise la Titlul V, Cap. 11. 

TITLUL IV 

Despre recurs 

Art. 27. — Hotărîrea tribunalului declaratoare de expropriaţiune este fără opoziţiune, fără apel şi supusă numai recursului în casațiune pentru următoarele cazuri: 
a) Incompetenţă; 
b) Eixces de putere şi 
c) Viţiuri de formă prin hotăriîre. _ Art. 28. — Recursul în casațivne se va depune la grefa tribunalului în, ferznen d eopt zile, numărate dela data notificării hotărîrii conform 

Grefierul va fi dator a libera îndată adeverinţa înregistrată. „Art, 29. — Tribunalul va împărtăşi recursul până în opt zile pro- prietarului la domiciliul semnat la arţ. 22, sau pre ectului, ori primaru- lui, după firea lucrărilor, cu deşteptare că Până în treizeci zile să se înfăţişeze la Curtea de casațiune însuşi sau prin mandatar. Art. 30. — Tn termenul de 15 zile ale notificării recursului, tribu- aalul este dator a expedia recursul cu dosarul cauzei la Curtea de ca- ne. 
Art. 31. — In materii de expropriaţiune pentru cauză de utilitate 
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publică, Curtea, de casaţiune judecă recursul după împlinirea a, treizeci 
zile, numărate din ziua dărei recursului, fără a chema pe părţi. 

Art. 32. — Recursul nu se poate face decât de părțile drept inte- 
resate, adică sau de expropriat, sau de expropriator. 

Creditorii şi ceilalţi interesaţi nu pot face recurs. In această materie 
recursul în casaţiune se declară de urgenţă. Curtea îl va judeca şi în 
sesiune de vacanţă. 

TITLUL V 

Despre regularea îndemnizării 

CAPITOLUL 1 

“Măsuri pregătitoare 

Ari. 33. — În zece zile dela data notificării hotărîrii preserise prin 
art. 22, proprietarul fondului ce se expropriază este dator a face cuno- 
scut administraţiunii persoanele ce au dreptul de arenzi, de chirii, de uzu- 
fruct, de uz sau locuinţă și pe acelea cu drepturi de şerbire în puterea 
unui titlu dat de proprietar sau la care el a participat. La din contra, 
proprietarul va rămâne singur răspunzător cu indemnizare către aceştia. 

Ceilalţi interesaţi vor fi datori a se arăta, la adinistraţiune în ter- 
menul de mai sus, de 10 zile; la din contra, ei nu vor mai fi ascultați 
la fixarea indemnităţii. 

Art. 34. — Dispoziţiunile legii de faţă atingătoare de proprietari 
şi de creditorii lor se vor aplica la uzufructuari şi la creditorii lor. 

Art. 85.— Administraţiunea notifică, proprietarilor şi tuturor inte- 
resaţilor cari au fost declaraţi, sau cari s'au arătat în termenul stator- 
nicit prin art. 33, sumele ce oferă drept indemnitate. Ofertele se vor 
afişa conform art. 5 din legea de faţă; ele se vor face în deosebi, pentru 
ca fiecare interesat să cunoască suma ce i se oferă pentru privaţiunea 
dreptului său. . 

Art. 36.— Până în zece zile dela notificarea preserisă prin art. 33, 
proprietarii şi ceilalţi interesaţi vor fi datori să declare în scris primirea 
lor sau, dacă nu se mulţumesc cu ofertele ce au făcut, să arate suma, 
pretenţiunii lor. 

Tăcerea proprietarilor sau a interesaţilor va fi considerată ea o de- 
claraţiune de mulțumire cu preţul oferit de administraţiune. 

Art. 37. (Mod. L. 27 Iunie 1925). — 1. Indemnizaţiunile oferite de 
către administraţia expropriantă potrivit dispoziţiunilor art. 35 şi ofer- 
tele făcute de către expropriaţi, potrivit dispoziţiunilor art. 36, sunt va- 
labile dacă exproprierea se operează şi plata se efectuează în termen de 
doi ani dela data comunicării sau înregistrării lor, 

2. După acest termen, atât autorităţile cât şi expropriaţii au drep- 
tul să revină asupra ofertelor făcute privind preţul. 

3. Dacă lucrările de expropriere se menţin, administraţia va noti- 
fica expropriaţilor în termen de 10 zile dela împlinirea celor doi ani, in- 
demnitatea ce oferă, iar expropriaţii vor fi obligaţi să răspundă în 20 
zile dela primirea notificării, arătând pretenţiile lor. 

4. In caz de tăcere din partea expropriaţilor, preţul oferit de ad- 
ministraţiune va fi preţul exproprierii, neputând să fie sporit sub nicio 
formă, fie de autoritate, fie de instanţele judecătoreşti prevăzute în 
legea de expropriere. 

5. Autorităţile au facultatea să renunţe la lucrările de expropriere, 
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chiar dacă a intervenit o hotărîre definitivă privind preţul, în cazul 
când plata nu s'a efectuat. i a . | 

Renunţarea se va notifica expropriaţilor, potrivit art. 5, în terme- 
nele următoare: a - LL 

a) 4 luni dela data promulgării prezentei legi, pentru exproprie- 
rile în curs; 

b) 30 zile pentru exproprierile ce se vor efectua conform art, 37 
alin. III şi IV; Aa , 

c) Cel mai târziu la împlinirea celor doi ani, în cazurile prevăzute 
de. art. 67 alin. VI. 

| 6. Plata preţului pentru exproprierile rămase definitive, se va face 
cel mai târziu în termen de doi ani dela promulgarea legii, pentru cele 
desăvârşite şi de doi ani dela notificarea titlului pentru cele în curs 
sau viitoare. 

7. Pentru expropriaţiunea de averi, de natura celor cuprinse la art. 
18 se va urma în conformitate cu dispoziţiunile art. 17. 

Art. 38. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Dacă ofertele administra- 
ţiunii nu suni primite în termenul prescris de art. 36, sau dacă va fi 
vorba de averi din cele arătate la art. 16 şi 17, cifra indemnităţii va fi ho- 
tărîtă după regulile arătate în capitolul următor. 

CAPITOLUL II 

Despre comisia de arbitri însărcinată cu fixarea indemnizărei 

Art. 39. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — In cazul când indemnitatea 
nu va, putea fi regulată prin bună înţelegere, cifra ce se cuvine a se plăti se va fixa de către o comisie de arbitri. 
„Ari. 40. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Această comisie se va al- cătui din trei arbitri, numiţi: unul de către partea expropriată, altul de 

către partea care urmăreşte exproprierea, şi cel de al treilea, care va 
prezida comisiunea, arbitrală, va fi primul prezident al tribunalului cu 
mai multe secţiuni, prezidentul tribunalului cu o singură, secţiune, şi în caz de împiedecare, prezidenţul sau judecătorul care îi ţine locul. 

Ari. 41. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — In cazul când vor fi mai 
multe părţi interesate în aceeaş proprietate, ele se vor înţelege între dânsele pentru numirea arbitrilor lor; la caz de neînțelegere, fiecare parte interesată îşi va numi un arbitru şi prezidentul tribunalului va trage la sorţi, cu trei zile înainte de scoaterea citaţiilor, care diri aceşti 
arbitri va face parte din comisia arbitrală şi va cita numai pe acele 
ieşite la, sorţi. , 

„Art. 42. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Prezidentul tribunalului va nofitica părților interesate ea, în termen de 10 zile dela, primirea, no- tificării, să 1 se comunice numele, pronumele, profesia şi domiciliul ar- 
bitrilor aleși de dânsele, precum şi deciaraţia serisă a arbitrilor aleşi că primesc însărcinarea ce li sa dat. - - ;. Această notificare se va face după cum se arată la art. 22, „__* Alegerea domiciliului arbitrilor nu va putea fi altundeva, decât în 
oraşul: de reședință al tribunalului situaţiei imobilului expropriat. 

, Când vreuna din părţi nu va fi notificat în termenul prescris de ar- ticolul de mai sus, numele şi consimţimântul arbitrului ales de dânsa, „președintele tribunalului va trage la sorţi dintre magistrații tribuna- lului pe arbitrul sau pe arbitrii cari n'ar fi fost aleşi de părţi. _ In caz când vor fi fixate a se judeca în aceeași zi mai multe pricini in care să nu fie arbitri desemnaţi de părţi, se va face o singură tra- 
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Anexe o LEGE DE EXPROPRIAȚIUNE Art. 43-49 

gere la sorţi, şi magistratul sau magistraţii ieşiţi pentru o afacere vor 
judeca la toate exproprierile din acea zi. 

Menţiune despre tragerea la sorţi se va, face în procesul-verbal al 
fiecărei judecăţi. | | 

Art. 43. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Comisia de arbitri va func- 
iiona la tribunalul situaţiiunei imobilului. 

După pronunţarea, sentinţei de expropriere, administraţia va cere 
prezidentului tribunalului trimiterea afacerei înaintea comisiunii de ar- 
itri. 

Prezidentul tribunalului va fixa, termenul de judecată. 
In timpul cât funcţionează Curtea eu juraţi nu se va soroci niciun 

termen pentru judecata exproprierilor. Ă 
Art. 44. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Prezidentul tribunalului tri- 

mite convocarea arbitrilor aleşi şi părţilor la domiciliul ales Şi, în caz 
de nealegere, în modul arătat la art. 22, cu cel puţin 10 zile libere înainte, 
arătându-le ziua, ora şi locul întrunirii. 

Art. 45. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Arbitrul care, după ce a pri- 
mit însărcinarea ce i se încredinţase, va lipsi fără motiv legal, se va 
supune la o amendă dela 100 până la 500 lei, care se va pronunța de către 
arbitrul prezident. Mi 

Arbitrul condamnat are dreptul să facă opoziţie în termen de 8 
zile deia notificarea condamnării. 

Această opoziţie se judecă definitiv de arbitrul prezident. 
In caz de lipsa unui arbitru, se va procede conform art. 42, alin. 

IV, putându-se, în asemenea caz, amâna judecata pentru a doua zi de 
lucru, fără alte citații. 

Art. 46. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Arbitrul prezident va lua pe 
lângă sine pe un grefier sau un ajutor. Acesta va supune pricinile de 
cercetat după rândul lor şi va încheia procesele-verbale. 

Art. 47. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Constituindu-se comisia ar- 
bitrală, arbitrii cari nu fac parte din magistratură vor depune în şedinţă - 
publică. cu mâna pe cruce, următorul jurământ: 

„Jur pe Sfânta eruce şi în frica lui Dumnezeu că voiu judeca cu 
„nepărtinire, cu dreptate şi în cuget curat“. 

Formula jurământului se va putea schimba după religia arbitrului. 
Ari. 48. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — După depunerea jurământu- 

1ui, arbitrul prezident supune comisiei tabloul ofertelor şi al cererilor, 
lanurile, ete. ale fondurilor ce se expropriază, precum şi dovezile aduse 

e părți. 
Părţile sau împuterniciţii lor îşi arată observaţiile. 
Comisia poate asculta toate persoanele dela care sar putea lumina. 

Ea poate merge la faţa locului sau delega pe unul din membrii săi. 
Diseuţia, e publică; ea se poate continua şi în alte şedinţe. 

Art. 49. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — După cercetarea pricinei, 
arbitrul prezident ridică şedinţa şi comisia, se retrage cu grefierul sau 
ajutorul lui în camera de chibzuire. Acolo, fără a putea ieşi, arbitrii 
hotărăse în majoritate de voturi cifra indemnizării. 

La caz când fiecare din cei trei arbitri ar fixa o cifră deosebită, 
cifra intermediară, adică, nici cea mai mică, nici cea mai mare, se va, 
considera ca votată de majoritate. Spre exemplu, arbitrul A fixează 
cifra, zece, arbitrul B cifra 50, arbitrul C cifra 20; indemnizarea va, fi 
de 20. Hotărîrea va fi motivată. Dacă unul din arbitri rămâne în mino- 
ritate şi el va fi dator a-şi motiva opinia, refuzul de a o motiva va fi 
pedepsit cu amendă de 500 lei, pronunţată de arbitrul prezident, fără 
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ca lipsa de motivare a minorităţii să poată atinge nulitatea deciziei 
ajorităţii. NR pu SE d i 50. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Comisia arbitrală hotărăşte 

indemnităţi deosebite pentru fiecare reclamant, după titlul lui. 
. Dacă este proces sau pretenţiune de orice fel asupra însuș fon- 
dului ce se expropriază, comisia arbitrală, fără a se împiedeea de acea- 
sta, hotărăşte numai indemnizarea, rămânând ca reclamanţii să-şi ur- 
mărească dreptul lor numai asupra preţului de indemnizare la instanţa 
competentă. 

, Ş , Uzuarul sau uzufructuarul este obligat a da cauţiune că, la fi- 
nele uzului sau uzufructului, va restitui suma ce înfăţişează valoarea 
imobilului expropriat. e 

Art. 51. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Comisia arbitrală, în niciun 
caz, nu poate hotărî un preţ mai mic decât cel oferit sau mai mare decât 
cel cerut. 

Dacă indemnizarea regulată de comisia arbitrală nu trece peste 
oferta administraţiei, părţile care vor fi refuzat-o se vor condamna la plata cheltuelilor. | , 

Dacă indemnizarea este egală cu cererea părţilor, administraţia va fi supusă la plata cheltuelilor. 
Dacă indemnizarea este totdeodată superioară ofertei administra- 

ției şi inferioară cererii părţilor, cheltuielile se vor compensa în mod a fi purtate de către părţi şi administraţie în proporţie cu oferta sau ce- rerea lor şi cu deciziunea comisiei arbitrale. 
Orice individ care va fi ceruţ indemnizaţia se va condamna la cheltueli, oricare ar fi estimaţia comisiei arbitrale, dacă nu se va fi con- format dispoziţiilor art. 36. 

„Art. 52. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Decizia comisiei se va semna îndată. Dacă unul din arbitri ar refuza să iscălească decizia sau părerea sa osebită, acest refuz se va constata, de arbitrul prezident în Josul hotăririi: constatarea va, ține loc de iscălitură. 
Arbitrul prezident va hotărt asupra cheltuielilor şi va ordona pu- nerea administraţiei în stăpânirea lucrului expropriat, cu îndatorire de a consemna preţul; va putea ordona ca, să se libereze, cu execuţie provizorie, părţii expropriafe o parte din preţ. 
Arbitrul-prezident va taxa cheltuielile al căror tarif est deter- minat printr'un regulament de administraţie publică. In taxă nu va cuprinde decât actele făcute în urma ofertei administraţiei; cheltuiala actelor anterioare rămâne în tot cazul în sarcina administraţiei. „Tot dânsul va fixa definitiv plata arbitrilor cari nu fac parte din magistratură şi cari au funcţionat. Această plată nu va putea trece peste 300 lei de arbitru, în fiecare zi de şedinţă, în fiecare afacere judecată. Această indemnitate va fi totdeauna în sarcina administraţiei ce expropriază. 
Art. 53. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Hotărîrea, comisiunii arbi- trale este supusă apelului în termen de 10 zile dela pronunțare. Apelul se va tace prin simplă declaraţiune la grefa tribunalului. Preşedintele tribunalului va, fi obligat ca, în termen de trei zile dela declararea apelului, să trimită dosarul şi cu toate actele la; Curtea de apel respectivă, 

_ pelul se va judeca de Curtea de apel de urgenţă şi cu precădere, în termen de 15 zile dela primirea dosarului şi fără citaţii. U eciziunea Curţii de apel, ca şi a comisiunii de arbitri, se dă fără. drept de opoziţie. 
, In caz de. divergență, Curtea se va completa cu cinci membri, chiar în acea zi sau ce] mult în ziua următoare. 
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Art. 54. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Deciziunea Curţii de apel se 
va putea ataca cu recurs în casaţie, în termen de 10 zile dela pronun- 
țare, pentru violarea art. 50 şi 51 din această lege și pentru toate ca- 
zurile prevăzute în legea organică a Curţii de casaţie. 

Prezidentul Curţii de apel va trimite dosarul la Curtea de casaţie 
în termen de trei zile dela primirea recursului. Curtea de casaţie va 
judeca recursul de urgenţă şi cu precădere, în termen de 10 zile dela 
primirea dosarului, fără citaţii şi fără opoziţie. 

Art. 55. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Dacă o deciziune a Curţii 
ge va casa, afacerea se va trimite la o altă Curte de apel, care va ju- 
deca după aceeaş procedură. 

Art. 56. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Deciziile comisiei de ar- 
bitri şi ale Curţilor de apel se vor trece într'un registru special ce se 
va ţine la fiecare tribunal şi Curte de apel. 

CAPITOLUL III 

Despre regulele după care urmează a se fixa despăgubirea 

Art. 57. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Comisia de arbitri va fixa 

în bani, pentru fondul cuprins în hotărtrea de expropriere a tribuna- 

lului, câtimea indemnităţii cuvenită proprietarului, după valoarea fon- 
dului pentru proprietari în momentul exproprierii. 

Comisia de arbitri judecă sinceritatea titlurilor şi efectul actelor 
care ar fi de natură a modifica evaluarea indemnizării. 

Art. 58. (Mod. L. 9 Februarie 1900). — Arbitrii se vor baza, pentru 

fizarea indemnităţii, pe toate elementele de natură a forma convin- 

gerea lor, cum: venitul imobilului astfel cum rezultă. din rolurile contri- 

buţiunilor directe şi din contractele de închiriere sau arendare cu dată 

certă anterioară, îndeplinirea formalităţilor prevăzute la art. 5, preţul 
cu care a fost cumpărat rezultând din actele de cumpărare cu dată 

certă, preţul cu care se vând obişnuit imobilele de acelaș fel în locali- 
tate şi alte asemenea: vor fi în drept să ţină socoteală, şi de cheltuielile 
de lux sau de plăcere, chiar când dânsele n'ar fi sporit valoarea, venală a 
imobilelor; vor ţine în socoteală și toate daunele rezultând pentru ex- 
propriat din faptul deposedării lui. 

Art. 59. — Intâmplându-se ca însăşi administraţiunea, să contesteze 
proprietarului expropriat dreptul la o indemnitate, comisia arbitrală 
totuşi va fixa câtimea indemnităţii aşa ca şi când i s'ar cuveni. 

Arbitrul-prezident însă va regula ca banii indemnităţii să stea în 
depozit până la terminarea procesului pe calea judecății sau învoelii. 

Art. 60.— Dacă din cauză de utilitate publică urmează a se cum- 
păra parte din edificii, iar proprietarii lor, prin o deelaraţiune formală 
adresată arbitrului-prezident, în termenul prevăzut la art. 36, ar cere 
cumpărarea în total, atunci acelea se vor cumpăra în întregime. 

Asemenea, vor avea, proprietarii dreptul a cere cumpărarea pămân- 
tului întreg, în caz când prin expropriaţiune sar reduce partea rămasă 
la o a patra parte şi dacă această parte va fi mai mică de 10 arii şi 
proprietarul nu va poseda, niciun alt loc alături. 

Art. 61. — Dacă, partea de imobil ce rămâne proprietarului prin 
însăşi executarea lucrărilor urmează. a căpăta o sporire imediată, şi spe- 
cială, atunci juriul, la evaluarea, câtimei indemnităţii, va ţinea în seamă 
această sporire până la compensaţiune. 

Art. 62.— Nu se -va da nicio despăgubire pentru acele îmbunătă- 
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țiri, zidiri şi construcţiuni despre care, după epoca înfiinţării lor şi după alte împrejurări, juriul va dobândi convicţiunea că sau făcut ca scop de a spori câtimea indemnităţii. 

CAPITOLUL IV 

Despre plata indemnităţii 

Art. 63. — Indemnizările regulate de comisia arbitrală se vor achita, în mâna celor în drept, înaintea luării în posesiune. Dacă aceştia refuză de a le primi, luarea în stăpănire va avea, loc după oferta reală prin depunerea preţului la. Casa de depozite şi consemnaţiuni. 
acă este a se executa, lucrări de Stat sau de district, ofertele reale se pot efectua prin mijlocirea unui mandat egal cu suma de indemni- zare regulată de comisia arbitrală; acest mandat, emis de către ordona- torul competent, se va plăti la casa publică la care este îndreptat. Nu se vor face oferte reale dacă vor exista inscripţiuni asupra imo- bilului expropriat sau alte piedici asupra vărsărei banilor în mâna celor în drept. În acest caz va fi îndestul ca sumele ce datorează administra- țiunea să se consemneze, spre a, se împărţi în urmă după regulile dreptu- lui comun. 

Art. 64. — Dacă, în curs de 6 luni dela hotărîrea de expropriere, administraţiunea nu cere dela tribunal fixarea, îndemnizaţiunii, atunci părţile sunt în drept a o reclama, 
Spre fixarea indemnităţii, dacă valoarea, ei în timp de trei luni se va depune la Casa de depozite şi consemnaţiuni, spre a se slobozi celor în drept după expirarea acestui termen, părţile expropriate vor putea „cere dobânzi relative, conform codului civil, 
Dispoziţiunea precedentă nu se va aplica la vânzările făcute de bu- năvoie, deşi din cauză de interes public. Acestea rămân sub imperiul dreptului comun. 

TITLUL VI 

Dispoziţiuni diferite 

Ari. 65. — Toate contractele de vânzări, chitanţe şi altele relative la cumpărarea, de fonduri se vor face prin tribunal; copii legalizate după dânsele se vor trimite la administrațiunea domeniilor sau la consiliile respective. 

fății, aceste transacţiuni vor fi scutite de orice taxe relative cerute de lege. 
„Art. 66. —Dacă un proprietar va fi primit ofertele administra- hunii, suma indemnizării va trebui, dacă el o va, cere şi dacă n'a fost nicio contestare din partea vreunei a treia părţi în termenul prescris la art. 36, a se vărsa la Casa de depozit şi ca să, se dea sau să se împartă celor în drept după regulile dreptului comun. 

 



  

Anexe LEGE DE EXPROPRIAȚIUNE Art. 68—76 

Autoritatea expropriantă nu va putea pretinde expropriaţilor un 
preţ mai mare ca îndemnizaţia plătită în cazul când nu au trecut doi 
ani dela efectuarea plăţii. 

După acest interval preţul se va hotărî prin bună învoială, iar la 
caz de neînțelegere, prin comisia arbitrală, după formele stabilite la 
titlul -V, cap. 2. 

(Adaus L. 7 Iunie 1915). — Numai în cazul când autoritatea expro- 
priantă ar renunţa a mai face lucrarea de utilitate publică pentru care 
sa făcut exproprierea, foştii proprietari vor avea dreptul să se folo- 
sească. de dispoziţiunile art. 67 din legea de expropriere. 

In cazul în care însă lucrarea de utilitate publică a fost efectuată, 
în parte sau în total, foştii proprietari nu vor mai putea revendica 
resturile de terenuri rămase autorităţii expropriante din exproprieri. 

Art. 68. — Admihistraţiunea, în privirea pământurilor arătate la 
art. precedent va trebui să anunţe vânzarea lor în forma preserisă la 

art. 5. In trei luni dela publicaţiune, foştii proprietari ce vor voi a face 

întrebuinţarea de drepturi rezervate prin art. 67 vor trebui să facă for- 

mal cunoscut intenţiunea lor şi, în o lună dela fixarea pretenţiunii, 
vor fi datori de a depune la tribunal banii, după care administraţiunea 

va fi datoare a le slobozi actul de răscumpărare; la prin contra, vor 

pierde. dreptul rezervat prin art. 67. 

TITLUL VII 

Măsuri excepţionale 

Art. 69.— Urmând necesitatea, de a se lua în stăpânire de urgenţă 

pământuri fără clădiri, dar supuse expropriaţiunii, urgenţă se va de- 

clara special prin însuşi actul declarator utilității publice, sau prin 

Ordonanţa Domnească, la caz de interes general. - 

Art. 70. — In acest caz, după hotărîrea de expropriaţiune, se vor 

trimite la tribunalul judeţului atât această, hotărîre, cât şi actele relative 
şi suma oferită de administraţiune. 

Preşedintele tribunalului va împărtăși acestea, atât proprietarului, 

cât şi țiitorului fondului şi îi va cita cu termen cel puţin de trei zile. 
Art. 71. — La termenul fixat, îndrituiţii asupra fondului sunt da- 

tori a se înfăţişa şi a declara suma ce pretind. Neînfăţişându-se, tri- 
bunalul procedează în lipsă. | 

Art. 72.— Tribunalul fixează la termenul arătat la art. 70, în 
puterea dovezilor înfăţişate de administraţiune, sau cel mult în cinci 
zile dela acel termen, după o prealabilă cercetare la faţa locului prin 
un delegat al său, câtimea indemnităţii provizorie. 

Art. 73. — Câtimea indemnității hotărîtă de tribunal se va primi 
de dânsul, împreună cu o sumă corespunzătoare la dobânda relativă 
pe timp de un an. | 

Art. 94. — După depunerea indemnităţii şi după o citaţiune a păr- 
ților interesate cu termen de cinci zile, tribunalul hotărăşte punerea în 
stăpânire a administraţiunii. 

Art. 75. — Ambele hotăriri ale tribunalului, atât cea relativă la 
indemnitate, cât şi cea relativă la punerea în stăpânire, nu vor fi supuse 
nici opoziţiei, nici apelului. 

Art. 76. — După intrarea în posesiune a administraţiunii, se va 
păşi, după cererea părţilor, la fixarea definitivă a indemnităţii, conform 
titlului V din prezenta lege.
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- Art, 77. — Dacă câtimea indemnităţii ce se va hotări va fi maj mare decât cea statornicită, de tribunal, atunci diierenţa se va, depune 
de administraţiune în depozitul tribunalului, în cincisprezece zile dela înştiinţarea ce îi va face tribunalul. | , 

Ari. 78. — Formalităţile preserise prin titlul I şi II din această lege nu sunt aplicabile la lucrările militare. | 
Pentru aceste lucrări o Ordonanţă Domnească va determina pă- mânturile care sunt supuse la expropriere. 
Art. 79. — Drumurile mari astăzi existente, afară de raza ora- şului, trebue să aibă o lărgime de 26 metri. 
Ele constituie o şerbie asupra fondurilor unde se află. 

L EG E 
PENTRU AUTENTIFICAREA ACTELOR 

din 1 Septemvrie 1886 
Cu modificările din 1 Ian. 1887, 11 Febr. 1904 şi 26 iul. 1921 

CAPITOLUL 1 

Funcţionarii publici competenţi 

Art. 1.— Autorităţile competente pentru a, legaliza actele sub sem- nătură privată şi autentifica, actele pentru care legea cere forma auten- tică sunț: | 
a) 'Tribunalele de judeţ, în mod general şi fără restricţiune; b) Judecătoriile de ocol ; 
c) Judecătoriile comunale şi | 
d) Poliţaii şi comisarii de poliție, numai în mod excepţional și după distineţiunile prescrise la vale. 

, Art. 2. — 'Tribunalele de judeţ sunt competente a legaliza sau investi cu formă autentică orice acte de orice natură şi valoare, şi între orice persoane domiciliate sau nu în cuprinsul circumseripţiunii lor. Art. 3. — Judecătoriile de ocoale nu pot legaliza sau investi cu formă autentică decât actele următoare, şi numai când părţile sau una din ele cel puţin îşi are domiciliul sau reşedinţa în cuprinsul acelei Ju- decătorii: 
„__4) Toate actele a căror legalizare sau autentificare le este deferită prin legea lor organică sau prin o lege specială; b) Contractele constatând obligaţiuni personale sau convenţiuni asupra bunurilor mobiliare până la valoarea de lei 3000 inclusiv ; „__6) Orice alte acte de asemenea natură a căror valoare s'a deter- minat de părţi, sau al căror obiect intră în competenţa ziselor judecă- torii pentru a fi judecate în prima sau ultima, instanţă; d) Procurile pentru a, reprezenta şi a sta în justiţie, oricare ar fi valoarea, şi natura litigiului, când partea care dă, procura locueşte în cu- prinsul acelui ocol; 

e) Toemelile sau contractele încheiate în târguri şi bâleiuri, inde- pendent de orice condițiuni de domiciliu sau reşedinţă a părţilor con- tractante. 
„Art. 4.—J udecătoriile comunale sunt asemenea competente a, le- galiza sau autentifica actele următoare, dacă părţile sau una din ele îşi are domiciliul sau reşedinţa în acea comună: 
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d) "Toate actele locuitorilor săteni a căror legalizare le este deferită 
prin legi speciale; 

b) Orice alte acte constatând obligaţiuni personale sau convenţii 
asupra bunurilor mobiliare până la valoarea de lei 300 inclusiv; 

c) Procurile pentru a se înfăţişa şi sta în judecată înaintea ori- 
căror instanţe judecătoreşti, când partea, care dă procură îşi are domi- 
ciliul sau reşedinţa în acea comună; | 

d) '"Toemelile sau contractele încheiate în târguri şi bâlciuri, dacă 
valoarea lucrului nu trece peste lei 300, independent de orice condiţiune 
de domiciliu sau reşedinţă. 

Art. 5.— Se exceptează din competenţa judecătoriilor comunale şi 
de ocoale testamentele şi actele translative de proprietate imobilară sau 
constitutive de drepturi reale asupra imobilelor, care rămân exclusiv de 
competenţa tribunalelor de judeţ, chiar când valoarea obiectului ar intra 
în competenţa acelor judecătorii. 

Art. 6. — Faptul domiciliului sau reşedinţei într'o comună, sau în 
cuprinsul unei judecătorii de ocol, se constată prin cunoştinţa perso- 
nală a judecătorului sau primarului care autentifică actul, atestată în 
procesul-verbal de autentificare, sau în caz de a nu fi partea cunoscută, 
prin certificatul primăriei unde partea îşi are domiciliul sau reşedinţa. 

Acest certificat se va menţiona prin numărul şi data sa şi ară- 
tarea autorităţii dela care emană în procesul-verbal de legalizare şi 
se va păstra la dosar. 

Art. ?. (Mod. L. 1 Ianuarie 1887). — Competența poliţailor şi co- 
misarilor de a legaliza acte, în oraşele unde sunt asemenea autorităţi po- 
liţieneşti, se menţine numai în cât se atinge de următoarele acte: 

a) Procurile de orice natură pentru a reprezenta, înaintea autori- 

tăţilor administrative şi judecătoreşti, afară de cazurile în care legea 
cere » procură autentică; i 

b) Procurile pentru a primi pensii sau lefuri şi chitanţele consta- 

tând aceste primiri, precum şi biletele pentru vânzări -de vite; 
c) Conturile şi facturile pentru furnituri de orice natură şi până 

la orice sumă; 
d) Certificatele medicale. | 
In aceste cazuri, autoritatea poliţienească, încredinţându-se de iden- 

titatea părţii, certifică în josul actului că semnătura este a persoanei 
subscrise în act. 

CAPITOLUL II 

Forma actelor 

$ 1. Actele autentice propriu zise 

Art. 8. — Când părţile vor să învestească cu forma autentică un 
act al lor pentru care legea, cere această formă sub pedeapsă de nulitate, 
ele trebue să se prezinte în persoană dinaintea funcţionarului publie 
competent, în pretoriul tribunalului, judecătoriei de ocol sau al jude- 
cătoriei comunale şi să alăture în dublu exemplar actul ce vor să auten- 
tifice, pe lângă o cerere de autentificare subserisă de părţi. 

Unul din cele două exemplare poate să fie pe hârtie liberă. şi se 
va prezenta nesubseris de părți. 

Preşedintele, judecătorul de. ocol sau primarul, primind peti- 
țiunea, vizează amândouă exemplarele actului pentru neschimbare, pune 
pe părţi să subscrie în prezenţa sa exemplarul nesubscris și ordonă în- 
registrarea, cererii. 
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Dacă, părţile se prezintă prin procuratori, aceştia, trebue să aibă procură autentică şi specială, dacă legea cere asemenea, procură pentru acel fel de act. _ 
Procura se va menţiona în procesul-verbal de autentificare prin numărul şi data ei şi prin arătarea, autorităţii dela care emană, Şi copie după ea, scoasă cu cheltuiala părţii și certificată conform cu originalul de chiar funcţionarul eare dă autenticitatea, se va păstra la dosar, iar originalul procurei se va încredința, părţii interesate, dimpreună cu actul autentificat. 
Art. 9. — Părţile pot să-şi redacteze singure actul ce are a se legaliza, sau a se învesti cu autenticitatea legală. Când însă ele vor re- curge la luminile altei persoane pentru confecţionarea, actului, acest act va trebui, când se va prezenta, la legalizare sau autentificare, să poarte pe lângă semnăturile părţilor şi semnătura persoanei care i l-a redactat. Ari. 10.— Ori de câte ori este a se autentifica un act, funcţionarul care instrumentează şi dă autenticitatea, se încredinţează de identitatea părţilor, le citește 'actul în auzul lor, le întreabă dacă cele cuprinse în act sunt cu consimţimântul lor şi dacă unul din cele două exemplare este subscris de dânsele; pune pe părţi să subscrie pe cel de al doilea exemplar în prezenţa sa; ia act de declaraţiunile părţilor şi constată toate acestea întrun proces-verbal pe care-l transcrie din josul actului pe ambele exemplare şi îl subserie atât el, cât şi grefierul sau acela care îi ţine locul. 
Art. 11. — Indeplinirea formalităţilor pentru autentificarea acte- lor la tribunalele de judeţ; se va putea face şi de un singur judecător; el va trebui însă neapărat să fie asistat de grefier, care va contrasemna procesul-verbal de autentificare atât pe minută (conceptă), cât şi pe ambele exemplare ale actului. 
La tribunalele care au o secţiune specială de notariat, autentifică- rile nu se pot face decât la acea secţiune. 
La judecătoriile de ocoale, autentificarea, se face de judecător sau de ajutorul său, asistat! de scriitorul care ţine loc de grefier; iar la Judecătoriile comunale, de primar, asistat de notar. Contrasemnarea, scriitorului sau a notarului în act este cerută, ca şi aceea a grefierului, sub pedeapsă de nulitate. Dacă în vreo comună, rurală se întâmplă ca primarul să nu ştie carte, atunci legalizarea actului nu se poate face la primărie. Părţile se vor adresa în asemenea caz la Judecătoria de ocol respectivă. Art. 12. — Pormalităţile autentificării fiind îndeplinite, unul din cele două exemplare ale actului şi anume cel pe hârtie timbrată, se re- mite părţilor, care subscriu: pe petiţiune de primirea. lui, iar celălalt exemplar se păstrează la dosarul tribunalului și se trece în substanță intr un ge pertoriu alfabetic, spre a se putea, găsi dosarul cu înlesnire la rebuință. 
Părţile interesate pot obţine câpii legalizate de pe acest act, cu cheltuiala, lor. 
Certificarea conformităţii copiei cu originalul păstrat la dosar se face de judecător sau primar, dimpreună cu grefierul sau acela, ce-i ține locul. 
Art. 13. (Mod. L. 1 Ianuarie 1887)... — Identitatea, fie a părţilor Sau procuratorilor lor, fie a martorilor, se constaţă prin unul din urmă- toarele mijloace: 

„8) Prin cunoștința, personală a funcţionarului public chemat a ade- veri şi care o declară în act; 
e 

— 558 —



I
P
 
r
a
 

a
 

  

Anexe LEGE PENTRU AUTENTIFICAREA ACTELOR Art. 14—1% 

b) Prin declaraţia a doi martori cunoscuţi acelui funcţionar; 
c) Printrun certificat de identitate liberat de autoritatea comu- 

nală sau poliţienească în resortul căreia partea îşi are domiciliul sau 
reşedinţa de fapt; | 

d) Prin cartea de alegător coroborată cu chitanţele de contribu- 
țiuni pe anul curenț; 

e) Prin pasport sau orice alt act ţinând loc de pasport, când este 
vorba de străini. 

Același mod de probaţiune se.poate întrebuința şi de Românii află- 
tori în străinătate, înaintea consulatelor sau legaţiunilor noastre în 
acea tară; _ 

f) In fine, pentru persoanele fără ştiinţă, de carte, identitatea se 
mai poate constata printr'o adresă a autorităţii comunale sau poli- 
ţieneşti a domiciliului sau a reşedinţii părţii, către judecătoria chemată 
a adeveri, şi în care se va arăta trebuinţa pentru care acea parte vine 
înaintea acelei judecătorii. 

Această adresă, care va ţine loc de bilet de identitate, se va da chiar 
în mâna părţii şi se va opri la dosarul adeveririi. 

La caz când judecătorul ar avea îndoială asupra sincerităţii actu- 
lui din care rezultă identitatea, sau asupra persoanei că ar fi cea ară- 

tată în act, el se poate încredința de adevăr prin orice alt mod legal de 
probaţiune. îi RA 

Art. 14. (Mod. L. 1 lanuarie 1887). — Certificatul de identitate sau 
actul care îi ţine locul va arăta cu preciziune: 

a) Numele, pronumele şi profesiunea părţii la mâna, căreia s'a dat; 
b) Locul unde locueşte, adică satul sau cătunul, dacă este vorba de 

o comună rurală; suburbia, strada şi numărul casei, dacă este vorba 
de o comună urbană; 

c) Orice alte semne caracteristice ale părţii, dacă are; | 
d) Numele autorităţii care a liberat acel act, data liberării şi nu- 

mărul lui de ordine; 
e) Subserierea funcţionarului publie care l-a eliberat şi sigiliul 

acelei autorităţi; 
f) Semnătura părţii, dacă ea ştie să subscrie, sau atestarea că nu 

ştie subseri, dacă ea nu ştie. 
Procesul-verbal de adeverire trebue să menţioneze actul pe te- 

meiul căruia s'a constatat identitatea şi să arate autoritatea dela care 
emană, data lui şi numărul de ordine ce poartă. 

Art. 15. (Ad. L. 1 lanuarie 1887).— Funcţionarul publice care ar li- 
bera un act de identitate fals, sau acela care s'ar servi cu asemenea, cer- 
tificate sau cu un certificat care nu este al său, se va pedepsi conform 
art. 135 din Codul penal. 

Art. 16. — Autentificarea actelor acelor ce nu ştiu carte şi care 
sunt subscrise prin punere de deget sau prin aplicarea unui sigiliu (pe- 
cete) se face întocmai după regulele prescrise mai sus, cu deosebire 
numai că actul trebue să fie prescris de acela, care a servit de scriitor şi, 
pe lângă părti, să compară şi el înaintea judecătoriei. 

Procesul-verbal de autentificare trebue în acest caz să eonstate atât 
declaraţiunea părţilor că nu ştiu sau nu pot subserie, cât şi pe acea a 
scriitorului, că el a redactat acel act după cererea părţilor. 

Seriitorul actului poate servi în acest caz şi drept martor pentru 
dovedirea identităţii. 

Art. 17. — Seriitorul sau martorii cari se vor dovedi că au făcut 
o declarare falsă se vor pedepsi ca martori mincinoşi, conform art.
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288 din Codul penal, fără prejudiţiul altor daune-interese către părţi 
şi chiar altţor pedepse mai grave, în caz când faptul lor ar însuși şi ele- 
mentele delictului de fals în acte publice. 

Ari. 18.— Constatarea identităţii părţilor, a martorilor şi a serii- torului actului, a prezentării lor înaintea funcţionarului care a dat au- tenticitatea, a, cetirii actului în auzul tuturor şi a declaraţiei părților că actul este făcut cu consimţimântul lor şi subscris de dânsele, sau că ele nu ştiu subserie, în caz când actul se află subscris prin punere de deget sau sigiliu, toate acestea sunt cerute sub pedeapsă de nulitate a actului. 
Procesul-verbal de autentificare va constata, asemenea, sub pe- deapsă de nulitate, că exemplarul păstrat la dosar sa subseris de părți în chiar prezenţa judecătorului sau funcţionarului public care a instru- mentat. 

Art. 19. — In caz de boală constatată. care ar împiedeca pe vre- una din părţi a veni înaintea, autorităţii publice competente, judecătorul poate îi delegat şi este ţinut să intrumenteze la domiciliu, dacă acea, parte se găsește chiar în oraşul sau comuna de reşedinţă a tribunalului sau judecătoriei. Dacă nu se află în acest oraş sau comună, se va putea delega judecătorul de ocol respectiv. 
In acest caz, procesul-verbal de autentificare trebue să constate „atât cazul de boală cât şi locuinţa unde sa instrumentat. 
(Ad. L. 11 Febr. 1904). — Cu toate acestea, când mai mulţi locuitori săteni vor voi a cumpăra, ipoteca sau lua în arendă un imobil rural, pentru autentificarea tuturor acestor acte sau a procurilor ce dânșii ar voi să dea în acest scop, ei pot cere tribunalului respectiv, fără ară- tarea vreunui motiv, ca autentificarea să se facă la domiciliu. Preşe- dintele sau locţiitorul său poate delega în acest scop pe Judele de ocol respectiv, care va instrumenta la primăria comunei indicată în cererea de autentificare. 
Art. 20. — Actele autentificate conform dispoziţiunilor legii de faţă sunt executorii din momenţul exigibilităţii lor. Formula, executorie se va pune pe dânsele de aceeaş autoritate care le-a învestit cu formula, autentică şi în acelaşi mod ca şi pentru ho- tărîrile judecătoreşti. 
(Abrogat). Asupra actelor autentificate de vreo judecătorie co- munală formula executorie nu se va putea pune decât de judecătoria de ocol respectivă sau de tribunalul de judeţ. Art. 21. — Omisiunea vreuneia din aceste formalităţi substanţiale supune pe funcţionarul public din vina căruia s'a anulat actul la pe- deapsa destituirii, fără prejudiţiul altor despăgubiri către părţi, dacă este loc. 

| Art. 22.— Actul nul ca act autentice, pentru vreun viţiu sau lipsă de formă, poate valora ea act sub semnătură privată legalizat, sau ca act cu dată certă, sau ca început de dovadă, scrisă, dacă însuşeşte condi- ţiunile cerute pentru unul sau altul din aceste acte. | Art. 23. — Instrucţiuni ministeriale vor determina modul conser- văril actelor autentice în arhivele tribunalelor sau judecătoriilor. 

$ 2. Legaliearea actelor sub semnătura, privată 
„__ Art. 24. — Funcţionarii publiei competenţi. sunt datori, dacă păr- țile o cer, să investească cu forma autentică nu numai actele pentru care această formă este cerută sub pedeapsă de nulitate, dar şi orice alte acte pentru validitatea cărora, legea nu cere asemenea, forme. 
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„Im acest caz însă, părţile pot cere ca actul să fie adeverit sau 
legalizat numai întru cât se atinge de veracitatea semnăturilor. 

Art. 25. — În caz de simplă legalizare a semnăturilor, procesul- 
verbal trebue să constate, în acelaș mod ca şi pentru actele autentice 
propriu zise, cele următoare: * | 

, ]. Prezentarea, părţilor: în persoană sau prin procuratori: înaintea, 
judecătoriei şi identitatea lor; 

2, Declaraţiunea, lor că actul e subscris cu propria lor semnătură; 
3. Subscrierea în faţa funcţionarului publice a exemplarului păstrat 

la dosar. 
Art. 26.— Pentru cei ce nu ştiu carte sau nu pot subserie, procesul- 

verbal de legalizare trebue să constate în acest caz: 
1. Prezentarea părţilor şi a seriitorului actului înaintea judecă- 

toriei sau primăriei şi identitatea lor; 
2. Cetirea actului din cuvânt în cuvânt în âuzul tuturor; 
3. Declaraţiunea părţilor sau uneia din ele că nu ştie sau nu poate 

subserie; 
4. Declaraţiunea părţii care nu ştie subscrie că actul ce i s'a cetit 

este făcut cu consimţimântul său şi că voeşte să se legalizeze. 
Art. 27. — Actele sub semnătură privată sau subscrise prin pu- 

nere de deget, astfel legalizate, au aceeaşi forță probantă ca şi actele 
autentice, pentru tot ce funcţionarul publice competent constată că i sa 
declarat de părţi, sau că s'a petrecut înaintea, sa. 

Art. 28. — Cei ce nu ştiu carte şi cari subseriu prin punere de deget 
sau prin aplicarea unui sigiliu nu se pot obliga sub semnătură privată 
decât până la concurenţa de 150 lei. | , 

In acest caz, pentru ca, înserisul să fie valabil, el trebue să fie 
subseris de seriiţorul lui şi să se arate într'însul numele, profesiunea şi 
domiciliul a doi martori cari au fost faţă la încheierea convenţiunii şi 
facerea. înscrisului. 

Art. 29. — Dacă legalizarea actelor celor ce nu ştiu carte este vi- 
țioasă sau incompletă, existenţa sau validitatea obligaţiunii se poate 
combate de dânşii pe toate căile de drept. 

CAPITOLUL III 

Despre darea datei certe şi certificarea copiilor după acte şi registre 

Art. 80.— 'Tribunalele de judeţ, judecătoriile de ocoale şi comu- - 
nele sunt datoare, când li se va face asemenea cerere, să dea dată certă 
actelor sub semnătură privată. 

Aceasta se face înregistrându-se petițiunea în registrul de intrare 
şi certificându-se în josul actului de Judecător sau de primar că acel 
act s'a prezentat judecătoriei sau primăriei la data cutare şi că sa în- 
registrat la numărul cutare al registrului din acea zi, lună şi an. 
Această, certificare pe act se va contrasemna de grefier sau notar, după 
natura, autorităţii dela care emană. 

Nu se deroagă prin aceasta la dispoziţiunile art. 1182 şi 1188 din 
Codul civil şi nici la regulele speciale prescrise în materie de drept 
eomercial. 

Art. 31. — Tribunalele de judeţ vor avea şi competenţa de a libera 
căpii legalizate de pe actele ce se vor prezenta de părţi, fie sub semnă- 
tură privată, fie legalizate sau emanate dela vreo altă autoritate română. 

Tribunalul trebue, în asemenea caz, pe de o parte, să vizeze în acest 
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scop actul după care liberează copie şi, pe de alta, să păstreze la dosarul 
cauzei o copie identică legalizată, scoasă cu cheltuiala părţii. 

Art. 32. — Tribunalul de comerţ şi, în oraşele unde nu sunt ase- 
menea tribunale, tribunalele civile vor avea căderea a certifica, exacti- 
tatea copiilor extrase din registrele comerciale, menţionându-se în cer- 
tificare dacă aceste registre sunt sau nu ţinute în conformitate cu pre- 
seripţiunile legii comerciale. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţiuni interpretative privitoare ia' forma unor testamente 

Art. 83. — Dispoziţiunile preserise în art. 859 şi următoarele din 
Codul civil, în privinţa formei testamentelor, nu se ating în nimie prin 
prezenta lege. 

Pentru curmarea însă a îndoelilor ce sau ivit în practica Jude- 
cătorească asupra unor din acele formalităţi, se dispun pentru viitor 
cele ce urmează: 

1. Delegaţiunea pentru a instrumenta la locuința testatorului se 
poate da prin simplă rezoluţiune a preşedintelui sau a judecătorului ea- 
re-i ţine locul, pusă pe petițiunea prin care s'a cerut delegaţiunea;: 

2. Judecătorul delegat trebue să constate în procesul-verbal cazul 
de boală şi să indice cu preciziune locuinţa unde a instrumentat; 

| 3. Formele autentificării se pot îndeplini de un singur judecător, 
fie la locuinţa testatorului, fie la tribunal. Şi întrun caz şi într'altul 
însă, el trebue să fie asistat de grefier, care va contrasemna în act; 

4. Judecătorul va trebui neapărat să constate identitatea testato- 
rului în procesul-verbal de autentificare; 

5. Regulele prescrise la art. 13 din prezenta lege pentru consta- 
tarea identităţii se vor aplica şi la testamente. 

Toate cele ce preced se vor observa sub pedeapsă de nulitate a 
procesului-verbal de autentificare. 

Dispoziţiuni finale 

, Ari. 84.— Consulatele şi legaţiunile române în străinătate vor con- tinua a, exercita atribuţiunile ce le sunt date prin legile şi regulamentele 
astăzi în fiinţă în ce priveşte autenţificarea sau legalizarea, actelor ce li sar prezenta. Ă 

Ele. vor observa, însă pe viitor formele prescrise prin prezenta lege pentru ambele categorii de acte. 

LEG E 
PENTRU 

AUTENTIFICAREA ACTELOR „PRIN PUNERE DE DEGET"“ 

din 26 Iulie 1921 

Art. unie. — Constatarea judecătorului făcută în procesul-verbal de autentificarea unui act prezentat de părţi cari nu ştiu carţe sau na pot sa semneze cum că acestea au semnat „prin punere de deget“ este sufi- cientă pentru validitatea actului întru cât ea, presupune implicit neştiința de carte sau împiedecarea, legitimă de a semna. 
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Anexe LEGE ASUPRA DREPTURILOR PROPRIETARILOR Art, 1-7 

LEGE 

ASUPRA DREPTURILOR PROPRIETARILOR REZULTÂND DIN CONTRACTELE , 
DE INCHIRIERE ŞI DE ARENDARE 

din 30 Martie 1903 

Art. 1. — Proprietarul, pentru plata chiriei sau arenzii datorite, 
precum şi pentru realizarea tuturor drepturilor care izvorăse din con- 
tractele de închiriere şi de arendare, va putea face o cerere de executare, 
adresată. către preşedintele tribunalului, conform regulelor de procedură 
civilă, sau către judecătorul de ocol competent, conform art. 55 şi 57 ale 
legii Judecătoriilor de pace. (C. Civ. 1416; J. Oc. 27, 30; Pr. civ. 68; L. 
Propr. 3, 4, 24). 

Art. 2. — Dacă cererea are de obiect plata chiriei sau arenzii exi- 
gibile, sau evacuarea, imobilului închiriat sau arendat pentru neplata 
de chirie sau arendă şi dacă contractul, în virtutea, căruia se cere aceasta, 
este autentic şi învestit cu titlu executoriu, preşedintele sau judecătorul 
care-i ţine locul, ori judecătorul de ocol, va emite ordonanța de executare 
sau de evacuare, fără a cita părţile, după simpla petițiune a proprieta- 
rului, însoţită de contractul autentic şi învestit cu formula executorie. 
(L. Propr. 1, 24; L. Aut. 5, 12, 19). 

Art. 8. — In celelalte cazuri, cererea va fi făcută în dublu şi va 
cuprinde menţiunile prevăzute de art. 69 codul de procedură civilă; 
se va alătura copie, declarată conform cu originalul, după contractul 
înscris de locaţiune, sâu se va declara că nu există un contract înscris. 
(C. Civ. 87, urm.; Pr. civ. 69). 

Art. 4. — In toate cazurile, cel ce face cererea este dator a alege 
domiciliul în oraşul sau comuna, de reşedinţă a tribunalului ori a judecă- 
toriei către care îndreptează cererea. 

Cel de al treilea contestator, ori intervenientul, este dator să facă 
alegerea de domiciliu ca şi reclamantul. 

Aceasta sub pedeapsă de nulitate. 
Loeatarul, sublocatarul, cesionarul contractului, sunt consideraţi 

„ca având domidiliul lor obligator la imobilul închiriat sau arendat. 
(C. Civ. 87, urm.; L. Propr. 1, 2). 

Art. 5. — Preşedintele de tribunal, sau judecătorul de ocol, căruia 
cererea a fost adresată, va ordona citarea părţilor, spre a se înfăţişa în 
termen cel mult de 8 zile libere dela primirea cererii. 

Se va notifica pârîtului, împreună eu citaţiunile, şi copia de pe 
cerere. 

Cererile adresate unui tribunal cu mai multe secțiuni civile se re- 
partizează conform legii de organizare judecătorească. (Pr. civ. 565). 

Art. 6.— La ziua fixată, preşedintele tribunalului, sau judecătorul 
care îi ţine locul, asistat de grefier înainte de a începe judecarea, pro- 
ceselor, va primi pe părţi în camera de consiliu, în persoană sau prin 
procuratori, va asculta observaţiunile lor sumare, va cerceta actele 
depuse de fiecare din ele, după care neapărat vor rămâne în dosar căpii 
certificate de cel ce le-a depus conforme cu originalul şi vizate de pre- 
şedintele tribunalului. Preşedintele sau judecătorul va hotărî asupra 
cererii cel mult în 24 ore dela înfăţişarea părţilor înaintea sa. Hotă- 
rîrea va îi motivată. , 

“ Dacă, dela primirea citaţiunii până la ziua înfățișării, nu este un 
interval de 3 zile libere, preşedintele va acorda un nou termen de 24 ore. 

Art. 7. — Dacă cererea cuprinde mai multe capete, din care unul 
relativ la despăgubiri pentru degradaţiuni ale imobilului sau pentru re- 
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paraţiuni şi dacă, pentru constatarea acestora, este necesitate de desein- 
dere locală, de ascultare de martori sau de facerea unei expertize, se va 
statua asupra acestor puncte după chemarea, conform art. 5, a părţilor 
Şi se va dispune ca, în termen de 5 zile libere, să se facă constatarea, lo- 
cală, ascultarea de martori sau expertiza. (L. Propr. 1, 2, 5). 

Ari. 8. — Ordonanţa preşedintelui sau judecătorului de 060], care 
dispune o asemenea măsură, nu este susceptibilă de nicio cale de refor- 
mare, fiind prorunţată fără drept de opoziţiune, apel, recurs sau re- 
vizuire. (L. Propr. 7). 

Ari. 9. — Descinderea locală, ascultarea de martori, expertiza, se vor face în mod contradictoriu sau fiind părţile citate. Ele au puterea 
dată de art. 66 bis procedura civilă. 

Raportul expertului va trebui depus cel mult în 48 ore dela des- 
cinderea locală sau ascultarea, martorilor, dacă acestea au fost ordonate; 
dela. depunerea jurământului în celelalte cazuri. (Pr. Civ. 66 bis). 

Art. 10. -— In urma, deseinderii locale. a cercetării cu martori, sau a 
expertizei, dacă partea reclamantă a conchis în cererea sa la condam- narea, locatarului pentru despăgubiri preşedintele sau judecătorul de ocol, în urma unei citări a părţilor în termenul fixat de art. 5, va hotări, 
conform art. 6, suma pentru care trebue să fie executat loeatarul pentru daunele cauzate. (UL. Propr. 5, 6). 

Art. 11. — Ordonanţa președintelui, dată conform art. 2, şi hotă- rîrea, preşedintelui sau judecătorului de ocol, dată în virtutea prezentei 
legi, va fi executorie. Executarea nu poate fi suspendată nici prin apel nici prin contestarea, făcută, fie de locatari, fie de o terță persoană, decât dacă se depune în numerar chiria sau arenda contestată ca neplătită, suma, fixată pentru stricăciuni sau lipsă de reparaţiuni; iar în caz de expulzare ori reîntoarcerea lucrurilor, prin depunerea sumei fixate de preşedinte sau judecător şi care să asigure chiria pe semestrul curent şi cel viitor. (C. Civ. 1730; LL. Propr. 22). 

Art. 12. — Hotărtrea preşedintelui sau a judecătorului de ocol, pro- nunțată astfel, va putea fi atacată în apel în termen de trei zile dela pronunțare. Instanţa de apel se va pronunta în camera de consiliu după citarea părților şi după desbateri sumare, fără drept de opoziţie. Recursul se va judeca de Curtea de Casaţie, în camera. de consiliu, după citarea părţilor şi desbateri sumare. | 
Apelul sau recursul va, fi nul dacă cel ce uzează, de dânsul nu face alegere de domiciliu în oraşul de reşedinţă al Curţii sau tribunalului inaintea căruia şi-a îndreptat apelul sau recursul. 

„Partea care va uza de dreptul de apel şi recurs, potrivit regulelor stabilite în acest articol, nu va mai putea face contestațiune, conf. art. 13 din prezenta lege, nici a intenta acţiunea prevăzută la art. 19 şi 20. (J. e. 30). 
„Art. 18. — Contestaţiunea la executarea, hotărîrilor se va judeca după regulele fixate pentru contestaţiunile făcute la executarea silită a hotărîrilor, însă în termen cel mult de 8 zile, cu urgenţă şi cu precă- dere asupra celorlalte procese. 
Cel ce a uzat de calea contestaţiunii nu poate face apel, conform art. 12, nici a intenta o nonă acţiune, conform art. 19 şi 20 Ari. 14.— Dacă în cursul judecării contestațiunii o nouă chirie sau arendă devine exigibilă, se va putea conchide şi la condamnarea ei în prima instanţă, sau chiar înaintea instanței de apel, conform regulelor stabilite prin art. 327 din procedura civilă. (Pr. eiv. 327). Art. 15 — Proprietarul poate exercita drepturile sale direct contra sublocatarilor sau cesionarilor pentru orice pretenţiune ar avea contra 
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locatarului său, fără să fie nevoit a ţine în seamă desereşterile sau des- 
cărcările făcute de acesta. 

„Art. 16. — Drepturile, pe cari le are proprietarul faţă cu locatarul 
principal şi sublocatarii, sau cesionarii, le are şi orice locatar faţă cu 
sublocatarii sau cesionarii cari vin în urmă. 

Art. 17. — Dacă proprietarul a primit sublocaţiunea sau cesiunea 
contractului, locatarul principal este considerat ca descărcat faţă de 
locatarul său; el păstrează însă toate drepturile sale faţă cu sublocatarii 
sau cesionarii săi. 

Art. 18. — Lucrurile ieşite din casă sau de pe moşie, a căror cerere 
de readucere s'a făcut în termenii prevăzuţi de art. 1730 din codul civil, 
sau se vor sechestra şi depune în casă sau pe moşie, ori se vor păstra în 
alt loc fixat de preşedinte. 

Aceeaşi măsură va fi luată şi pentru lucrurile locatarului, sau 
arendaşului în caz de expulzare a lui, când el nu ar voi să le ridice, 
sau când vor fi sechestrate pentru neîndeplinirea obligaţiunilor sale. 

Art. 19. — Locatarul şi orice persoană sar găsi păgubită prin o 
executare cerută, sau expulzare nefundată şi obţinută de proprietar, dacă 
nu a uzat de calea apelului, conform art. 12, sau de a eontestaţiunii, con- 
form art. 13, este în drept a reclama dela acesta, pe cale principală, des- 
păgubirile ce i se cuvin 

Acţiunea de daune-interese se prescrie în termen de 6 luni dela 
ultimul act de executare. (L. Propr. 13, 20, 23). 

Art. 20. — Asemenea şi proprietarul sau locatarul care n'a cerut 
executarea, confom legii de faţă, sau a cărui cerere de executare a fost 
respinsă, poate să reclame drepturile sale pe cale ordinară, întrucât el 
nu a apelat hotărfrea preşedintelui sau a judecătorului de ocol şi nu a 
uzat de dreptul de contestaţiune. (I.. Propr. 13, 19, 23). 

Art. 21. — In amândouă cazurile prevăzute de art. 19 şi 20, jude- 
cata se va cerceta de urgenţă. Hotărîrea tribunalului va îi fără opo- 
ziţie şi executorie provizoriu. Asemenea, apelul va fi pentru cărţile de ju- 
decată de 15 zile, iar pentru sentinţele tribunalului, de o lună, socotit din 
ziua pronunțării. 

Deciziunea Curţii se dă fără opoziţiune. 
Art. 22.— Se pot urmări pentru plata chiriei, ca creanţă privile- 

giată, în rangul stabilit de codul civil, lefurile funcţionarilor civili, mi- 
Mitari şi ecleziastici ai Statului, judeţelor, comunelor şi oricăror altor 
instituţiuni publice sau private, pensiunile şi recompensele naţionale pre- 
cum şi orice altă creanţă alimentară, până la a treia parte. (Pr. Civ. 400). 

Art. 23. — Domiciliile determinate prin această lege nu se pot 
schimba şi sunt obligatorii atât pentru judecarea, contestaţiunilor, cât 
şi pentru judecăţile prevăzuţe de art. 19 şi 20. 

Art. 24.— Cererile de executare făcute în virtutea articolelor 1 şi 
2 din prezenta lege vor fi făcute pe timbrul prevăzut la art. 19, aliniatul 
2 din legea timbrului, când sunt adresate judecătorilor de ocoale; pe 
cel prevăzut, de art. 23, aliniatul 2, pentru cele adresate preşedintelui tri- 
bunalului. 

Pentru toate celelalte acte se aplică legea: timbrului. (L. Timbrului 
19, al. 2 şi 23, al. 2). _ 

Art. 25. — Celelalte dispoziţiuni ale codului civil, codului de pro- 
cedură civilă, codului comercial şi altor legi privitoare la drepturile lo- 
catorului, nemodificate prin legea de faţă, rămân în fiinţă. (C. Civ. 1420, 
urm.; Com. 721).



Art. 1—9 LEGE ASUPRA NUMELUI Anexe 

LEGE ASUPRA NUMELUI 
din 18 Martie 1895 

%* 
SECŢIUNEA 1 

Principii generale 

Ari. 1. — Numele patronimie (de familie) constitue un idrept inipreseriptibil şi inalienabil şi nu se poate schimba, modifica, sau 
adăugi decât conform preseripţiunilor legii de faţă. 

„ Dela promulgarea, legii de faţă nu este permis nimănui de a purta alt nume patronimic decât acel sub care este înscris în actele stărei civile, sau sub care este îndeobşte azi cunoscut, aceasta sub rezervele 
prevăzute în această lege. 

Locuitorii români săteni, cari nu au nume patronimie conform cu paragraful precedent, îşi vor putea forma unul cu numele de botez al tatălui lor, adăugându-i una din terminaţiunile cari sunt în datina țării, şi aceasta prin simplă declaraţie înregistrată la primăria locului de origină şi trecută în marginea actului stării civile. 
Numele astfel formate nu vor putea fi acele ale familiilor cunos- cute din istoria națională. 

. „art 2. — Nu se va putea lua ca prenume nume patronimice de amilie. 
Art. 3.— Numele patronimie conform prescripţiunilor legii de față, se dobândeşte numai prin efectul legii sau prin autorizațiunea guverului. 

SECŢIUNEA II 

Dobândirea numelui prin efectul legii 

Ari. 4. — Copiii legitimi şi copiii legitimaţi prin căsătorie vor purta numele patronimic al tatălui lor. 
Art. 5. — Copilul adoptat va adăuga la numele lui patronimie nu- mele adoptătorului conform dispoziţiunilor art. 512 cod. civ. | | Art. 6.— Copiii născuţi din Părinţi necunoscuţi se vor înscrie de ofiţerul stării civile sub două prenume, din cari cel din urmă va servi de nume patronimie. 

, Art. 7. — Femeia măritată va lua, numele patronimie al. soţului ei. Ea îl va pierde prin divorţ. 

SECŢIUNEA. III 

Dobândirea numelui prin autorizaţiunea guvernului 

Art. 8. — Orice persoană, cate, pentru o cauză binecuvântată, do- reşte să-şi schimbe numele patronimie sau să-i adauge un altul, va adresa o cerere motivată Ministerului Justiţiei. 
Ministerul, din oficiu, va proceda la o cercetare asupra, temeiurilor cererii, 

„Art. 9. — Cererea se va publica în extract, şi fără arătare de motive de şase ori, la o lună din interval în Monitorul Oficial şi în trei din ziarele cele mai răspândite din Capitală. Dela data primei publicaţiuni în Monitor şi până la trecerea a 
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nume, precum publicaţiuni în Monitor sau cereri la tribunal, cari în 
lipsa legei de faţă, nu puteau avea nici un efect, legal. 
treizeci zile, după cea de a şasea, publicațiune, curge termenul înăuntrul. 
căruia toţi cei interesaţi pot face opoziţiune. 

Art. 10. — 'Toate opoziţiunile se trimet în cerceţarea Curţii de 
apel din Bucureşti care, pe simplă citaţie şi de urgenţă, va statua defi- 

nitiv asupra lor. Curtea va judeca cu completul de cinei membri; de- 
cizia ei este fără opoziţie şi recurs. Oponenții şi reclamanţii pot compara 
în persoană sau prin mandatar, sau pot depune simple memorii în scris 

pentru a justifica temeiul opoziţiunii. 
Art. 11. — Dacă una din opoziţiuni a fost găsită valabilă, cererea 

de schimbare sau de adaos de nume este respinsă de drept. 
Dacă opoziţiunile au fost găsite fără interes sau neîntemeiate, 

cererea se înapoiază Ministerului de justiţie spre a se statua asupra ei. 

Art. 12.— După expirarea, termenului de şase luni, prevăzut la 

art. 9, pentru cererile contra cărora nu sa făcut opoziţiune, şi în: termen 

de o lună dela primirea dosarului înapoiat de Curte conform art. 1, 

pentru cererile contra cărora s'a, făcut opoziţiune, Ministerul de justiţie 

va supune afacerea Consiliului de miniştri care, în termen de 15 zile, 

va decide dacă admite sau respinge schimbarea sau adaosul de nume. 

Art. 13. — Hotărîrea consiliului de miniştri va fi nemotivată. Ea 

se publică prin Monitorul Oficial. Ea este definitivă. 
Art. 14. — Hotărîrea de respingere îşi produce efectul ei timp de 

10 ani în decursul cărora reclamantul nu va, putea face o nouă cerere de 

schimbare sau de adaogire de nume. 
Art. 15. — Hotărirea de admitere dă celui care a obţinut autori- 

zaţia de a schimba sau adăugi numele, dreptul de a cere ofițerului stărei 

civile rectificarea actelor sale de stare civilă, rectificare pe care ofiţerul 
este ţinut să o facă. 

Din acel moment reclamantul va purta noul său nume şi nu va 

mai putea purta pe cel vechi. 
Art. 16. — Autorizaţiunea de a schimba numele său patronimic, 

sau de a-i adăoga un altul, obținută de părintele familiei, nu profită 

decât soţiei şi copiilor minori. 
Art. 17. — Ministerul justiţiei va ţine un registru conținând în 

ordin alfabetie, toate cererele ce i sau adresat pentru schimbarea sau 

adăogarea de nume patronimice. 
Lista numelor cuprinse în acest registru va fi publicată, odată 

pe fiecare lună, în Monitorul Oficial şi Ministrul justiţiei o va ţine 
la dispoziţiunea tuturor acelora cari ar voi să o consulte. 

SECŢIUNEA IV 

Dispoziţii tranzitorii 

Art. 18. — Acela care după punerea în aplicaţiune a codicelui civil 

în ţară, îşi va fi schimbat sau modificat numele său patronimic, îi va 
fi adăogat un altul sau o terminaţinue, va fi luat un nume pe care nu 

avea dreptul să-l poarte, chiar dacă acest nume este acela al unei loca- 

lităţi unde s'a născut sau a trăit, sau va fi purtat un nume în condiţiile 

pievăzute la art. 6 al acestei legi, fără autorizaţiunea persoanelor: în 

drept de a purta acest nume, va putea fi acţionat dinaintea Curţii de 

apel din Bucureşti de persoanele al căror nume îl poartă, pentru a îi 
obligat a delasa acest nume, şi nu va, putea, invoca în favoarea sa nici 

posesiunea de stat, nici prescripţiunea, nici formalităţile făcute de 

“dânsul pentru a da un seamăn de legalitate schimbărei sale de 
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„nume, precum publicaţiuni în Monitor sau cereri la tribunal care în 
lipsa legii de faţă, nu puteau avea niciun efect legal. i 

asemenea acţiune nu se poate intenta decât în termen de doi ani 
dela promulgarea acestei legi. | | 

Se exceptează numele compuse dintr'un nume, de botez şi 0 ter-! 
minaţiune, afară de cazul unor nume cunoscute în istoria naţională. - 

- În caz când uzurpatorul nu va putea, proba că dânsul sau autorii lui purtau acelaş nume, fără nicio modificare, înainte de punerea în aplicaţiune a codului civil în ţară, şi că l-au purtat mereu de atunci, Curtea va ordona rectificarea actelor sale de stare civilă şi va putea 
să-l condamne şi la daune-interese, după cererea părţii interesate. Art. '19. — In cazul prevăzut la art. 18, actele iscălite de o per- scană, sub un nume pe care nu avea dreptul să-l poarte, sunt valabile, dacă ele poartă o dată anterioară deciziunii judiciare rămase definitive, care va condamna pe această persoană să-şi reia adevăratul ei nume. Ari. 20. — Dacă uzurpatorul va fi luat un nume, la care nu are drept, după promulgarea prezentei legi, sau va cotinua a purta un nume care, conform art. 18, sa hotărît că nu este al său, va putea fi urmărit, după o somaţiune rămasă fără efect, de acei al căror nume l-a uzurpat, dinaintea instanţelor represive, şi va putea fi condamnat la a amendă dela 500 la, 2000 lei. In caz de recidivă, uzurpatorul va putea, fi osândit şi la închisoare până la şase luni. 

Ari. 21. — 'Tribunalul va, ordona după cererea celor interesaţi, rec- tificarea, actelor stării civile ale persoanelor care au fost înscrise, la naşterea lor, sub un nume pe care părinţii lor nu aveau dreptul să-l poarte şi aceasta înainte sau după promulgarea, legii de faţă, dacă această înscriere nu a fost făcută însă înaintea punerii în aplicaţiune a codicelui civil. 
Art. 22. — Ministerul publie va avea şi dânsul dreptul de a urmări pe cei ce vor contraveni dispoziţiunilor legii de faţă, Acţiunea prevăzută în art. 18 nu aparţine şi ministerului public. Ari. 23. — Hotărtrea tribunalelor, rămasă, definitivă, care va or- dona rectificarea, actelor stării civile unei persoane, se va publica, în Monitorul Oficial şi în trei gazete din cele mai răspândite din Capitală. Art. 24. — Legea de față nu deroagă la dispoziţiile art. 84, 85 şi 86 din cod. civil. 

„Art, 25. — Preseripţiunile legii de față se aplică şi străinilor sta- biliţi în ţară. 
i Art. 26. — Toate dispoziţiile legilor contrarii legii de faţă, sunt ŞI rămân abrogate. 

  

LEG E 
PENTRU SCHIMBĂRILE DE NUME IN TERITORIILE ALIPITE (Promulgatăzcu decretul No. 4630,922, Monitorul Oficial No. 173 din 

Noemvrie 1922) 
Art. unic. — Se trec asupra Ministerului - justiţiei atribuţiunile date Ministerului de interne în privinţa, :cererilor de schimbare de nume, în Bucovina, prin decretul Cancelariei aulice No. 16.255 din 5 Iulie 1826 şi ordinele ministeriale ulterioare în Ardeal, Banat şi părţile ungurene, prin ordonanța Ministerului de interne No. 54.017 din 181 şi ordinelor ministeriale ulterioare. 
De asemenea se tree Ministerului de Justiție atribuţiunile date pentru Basarabia, suvernatorului sau Cancelariei țarului, prin art. 770, volumul 9 şi prin celelalte dispozițiuni relative la schimbarea numelui. 
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L E GE 

ASUPRA PROPRIETĂȚII LITERARE ŞI ARTISTICE 

(Promulgată cu-decretul No. 1165/923, Monitorul Oficial No. 68 din 28 Iunie 1923) 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1.— Dreptul de proprietate literară şi artistică, adică pro- 

prietatea ereaţiunilor intelectuale, este respectat şi garantat în România, 

fără îndeplinirea nici unei formalităţi sau înregistrări şi fără efectuarea, 

niciunui depozit, atât românilor cât şi străinilor, în mod egal. 

Proprietatea industrială rămâne în afară de dispoziţiunile acestei 

legi. Ea urmează a fi guvernată şi garantată de legea ei specială. 
Art. 2. — Autorii de tot felul de serieri literare sau ştiinţifice, 

compozitorii de muzică, pictorii, desenatorii, sculptorii, arhitecţii, gra- 

vorii, în fine toţi creatorii de opere intelectuale, sub orice formă şi 

aleătuire star manifesta ele, se vor bucura în tot timpul vieţii, ca de o 

proprietate a lor, de dreptul exclusiv de a publica, reprezenta sau exe- 

cuta, a autoriza traducerile, adaptările şi reproducerile în orice mod, a 

exploata singuri sau a vinde operele lor, în total sau în parte, a le 

dărui sau a le transmite altora prin testament. 
Ari. 3. — In caz de cesiune sau vânzare, autorii sau moştenitorii 

lor păstrează dreptul de control asupra operei publicate, a traducerilor, 

reproducerilor sau a adaptărilor făcute după ea, având facultatea de a 

retrage cesiunea sau autorizaţia, dată, pe cale de somaţie judiciară, cu 

dreptul ca autorul să se adreseze justiţiei, în eazul când editorul sau 

reproducătorul modifică opera cedată, o denaturează, o publică, sau o 

reproduce contrar condiţiunilor din contract sau întrun mod prejudi- 

ciabil reputației autorului, putând cere şi daune. 

Dreptul moral de control nu se poate cesiona. El nu poate forma 

obiectul niciunei tranzacţii. Orice clauze contrare sunt nule de drept, 

Art. â. După moartea autorului, moştenitorii săi în gradul pre- 

văzut de prezenta, lege, precum şi cesionarii lor, se vor bucura, timp de 

30 ani de aceleaşi drepturi de cari sa bucurat autorul. 

Dispoziţiunile art. 650 şi următorii din codul civil relative la suc- 

cesiuni, sunt aplieabile şi în această materie, cu următoarele derogări: 

1. Soţul supravieţuitor se va bucura de aceleaşi drepturi ca şi 
copiii legitimi; | 

2. În linie ascendentă şi descendentă, nu pot veni la succesiune 

decât numai tatăl şi mama, copiii autorului şi nepoţii de fii ai acestuia; 

3. In linie colaterală, nu au drept la succesiune decât numai fraţii 

şi surorile autorului. 
Cesionarii şi mostenitorii autorilor străini î) se vor bucura de ace- 

leaşi drepturi ca şi moştenitorii autorilor români, dar sub condiţia re- 

procităţii, durata acestor drepturi neputând depăşi durata fixată de 

legea română. 

„Totuşi dacă ele expiră mai curând în ţara lor ele vor înceta în ace- 

lași timp şi în România. 

1) In textul publicat în „Monitor“ lipsesc cuvintele „autorilor străini“, cari au lost. în urmă 
adăugate prin o „reciițicare“ făcută în foaia oficială. 
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Art. 5.— In cazul când după moartea autorului, moştenitorii sau 
cesionarii lor nu editează operele acestora timp de 3 ani, Ministerul ar- 
telor are facultatea să facă aceasta, beneficiile împărțindu-se după scoa- 
terea. cheltuelilor în mod egal, între moştenitori sau cesionari de o parte 
şi ministerul artelor de alta. Să | 

Art. 6. — După trecerea celor 30 ani dela moartea autorului, opera, 
sa cade în domeniul public, oricine fiind liber a o reproduce şi exploata. 

Când nu există moştenitori, legatari, cesionari, sau creditori ai 
autorului, opera sa cade în domeniul public imediat după moarte. 

După moartea autorului, nici moştenitorii, nici editorii nu pot 
tace operei vreo modificare, fără ca aceasta să fie adusă în mod aparent ia cunoştinţa publicului. | 

Ministerul artelor va, putea, cere tribunalelor să ordone distrugerea 
exemplarelor reproduse fără respectarea obligaţiunii de mai sus, pe lângă amenda prevăzută la art. 48. 

Dreptul de control prevăzut de art. 3 îl va, avea în acest caz numai Academia română. Acest drept este perpetuu. Oricine poate aduce la cunoştinţa Academiei asemenea cazuri. 
- Art. 7.— Dreptul de proprietate al autorilor este mobiliar, cesibil, cu titlul gratuit sau oneros şi transmisibil prin succesiune ab intestat sau testamentară, în total sau în parte, pe tot timpul duratei lui sau numai pe un anume timp, dispoziţiunile din codul civil asupra suc- cesiunilor fiindu-i aplicabile întoemai, cu restricţia stabilită la art. 4 din prezenta lege. Regulele absenței din codul civil sunt de “asemenea aplicabile dreptului de proprietate al autorilor. ' „Art. 8.— In ceea ce priveşte operele cari nu au fost publicate în timpul vieţii autorului, acesta, poate, prin testament, să inţerzică ca cle să fie publicate un anume timp, care totuşi nu poate fi mai mare de 50 ani dela moartea sa, putând indica şi persoana. sau instituţia, însărei- nată cu executarea voinței sale. 

- , Dispoziţiunile art. 4 relative la drepturile moștenitorilor şi cesio- narilor se aplică şi în acest caz. 'Ele nu vor putea începe însă decât după expirarea, timpului în care opera a fost interzisă de a fi publicată, Dispoziţiunile art. 3 şi 6, alin. II, sunt aplicabile şi în acest caz. Art. 9.— Cât timp opera unui autor se află în stare de ma- nuseris, în formă de note, schiţă, planuri, opere plastice neexpuse în public, etc., ea este insezisabilă, aşa că nici creditorii autorului, nici acei al moștenitorilor, nu pot obţine prin o acţiune judiciară dreptul de se- chestrare, urmărire sau dreptul de a o publica, traduce, reprezenta, executa, reproduce şi expune în publice. 
Art. 10. — De asemenea creditorii autorului nu vor putea în tim- pul vieţii acestuia, să dobândească dreptul de a tipări sau reproduce o nouă ediţiune a unei opere deja publicată. Acest drept aparţine exclusiv numai autorului. | 
„După moarte, însă, drepturile de proprietate asupra operelor deja publicate, lăsate în urma sa, intră în massa succesorală, putându-se urmări. de creditori împreună cu celelalte valori rămase în succesiune, garantându-se soției și minorilor o jumătate din această valoare, care devine astfel insezisabilă. 
„Ari. 11.— In materie de lucrări dramatice, muzicale ŞI  core- grafice, dreptul de publicare este independent de dreptul de repre- zentare sau executare. Fiecare din aceste două drepturi pot forma obiee- tel uni contract separat de cesiune în condiţiunile speciale fiecărui 

„Art. 12. — In materie artistică: pictură, sculptură, desemn, gra- vură, litografie, medalii, hărţi geografice, topografice, opere de arhi- 
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Anexe LEGE ASUPRA PROPRIETĂȚII LITERARE ȘI ARTISTICE Art. 13—19 

tectură, etc., dreptul de reproducere este de asemenea independent de 
dreptul de proprietate asupra operei vândute sau comandate. El rămâne 
artistului dacă nu l-a cedat şi pe acesta în mod expres. Aceste două 
drepturi: de proprietate asupra operei originale şi de reproducerea, ei 
prin mijloace manuale, mecanice sau chimice, formând drepturi absolut 
distincte, cesiunea unuia nu presupune şi cesiunea celuilalt. In caz de 
tăcere a contractului, dreptul de reproducere se presupune a fi rezervat 
autorului, , / 

Art. 13. — Cesionarul sau editorul unei opere literare, ştiinţifice, 
muzicale sau artistice, punând opera în vânzare, nu poate sub niciun 
motiv să schimbe titlul lucrării nici a-i modifica sau completa conținu- 
tul sau forma, fără învoirea autorului sau a celor în drept. 

Art. 14. — Cesionarul sau editorul, primind spre publicare opera 
unui autor, este obligat a o tipări conform condiţiunilor din contract. 
Ei nu o poate ceda altui editor fără învoirea autorului, afară de cazul 
când această cesiune e cuprinsă în vânzarea întregului fond de comerţ 
al unei case de editură. 

Dacă cesionarul sau editorul unei lucrări, întru cât nu s'a stipulat 
„un termen, nu o publică în timp de trei ani-dela data contractului. şi 

: predarea manuscrisului, autorul are dreptul de a cere rezilierea con- 
tractului precum şi daune-interese pentru prejudiciul moral şi material 
cauzat, prin această întârziere. N 

Atr. 15. — Dreptul de proprietate al autorului unei compoziţiuni 
muzicale cuprinde în mod implicit și dreptul de a face sau autoriza 
alcătuirea de aranjamente, prelucrări, transcripţiuni, ete., după opera 
„originală. 

Art. 16. — Când autorul unei. opere de artă autoriză reproducerea. 
ei prin mijlocirea unei arte deosebite de aceea a originalului, reprodu- 
cătorul se bucură asupra acestui nou produs artistice de toate drepturile 

de proprietate prevăzute de această lege. | 
Art. 17. — O operă literară sau ştiinţifică este considerată ca pu- 

blicată din momentul ce a fost tipărită şi pusă în vânzare. 
In ceea ce priveşte operele dramatice, muzicale şi coregrafice, din 

momentul în care ele au fost tipărite şi puse la dispoziţia publicului, iar 
dacă sunt în stare de manuscris, din ziua primei lor reprezentaţiuni 
sau execuţiuni publice făcute cu învoirea autorului sau a celor în drept. 

De asemenea operele artistice, din momentul expunerii lor în pu- 
blic sau a reproducerii lor prin mijloacele arătate la art. 12 şi 16. 

CAPITOLUL II 

Opere literare 

Art. 18. — Dreptul de proprietate literară asupra operelor de lite- 

ratură şi de ştiinţă (poezii, nuvele, romane, studii critice, de drept, 
sociologie, filozofie, ete.) cuprinde dreptul exclusiv de publicare, de 
reproducere, de vânzare şi exploatarea, operei precum şi dreptul de a 
autoriza traducerea, ei în orice alte limbi. 

Art. 19. — Constitue o atingere a dreptului de proprietate literară: 
1. Publicarea prin orice mijloace de reproducere a lucrărilor ară- 

tate în art. 18, fără învoirea expresă a autorului, tot astfel şi traducerea, 
ler; 

” 9. Publicarea unei lucrări aflate în stare de manuscris, în contra 
voinţei autorului; i 

3. Retipărirea unei lucrări sau a unei noui ediţii pe care autorul 
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sau editorul o publică contra condițiunilor contractului încheiat înţre 
dânşii şi înainte de epuizarea primei ediţii. a 

Aceste dispoziţiuni nu se aplică editorului în cazul unei cesiuni 
totale; , | . 

4. Punerea în vânzare, fără ştirea şi încuviințarea autorului, a 
unui număr mai mare de exemplare decât cel stabilit în contract; 

5. Publicarea unei colecţii de serisori, corespondențe literare sau 
particulare fără consinițământul autorilor, scriitorilor sau a celor în 
drept; 

6. Reproducerea totală sau parţială a unei, lucrări literare prin 
mijlocirea filmelor cinematografice sau prin orice mijloace mecanice 
de reproducere optică sau fonetică. | 

Art. 20. — Din contra, nu constitue o atingere a dreptului de pro- 
prietate literară: | 

1. Citaţiunile textuale a unor pasaje izolate din o scriere deja pu- 
blicată, în dările de seamă sau studiile critice şi polemice ce se fac asu- 
pra acestei lucrări; 

2. Indicarea şi rezumatul cuprinsului unei scrieri apărute, a unui 
discurs sau conferinţe ţinute în public; 

3. Reproducerea articolelor nesemnate din ziare şi reviste, a în- 
formațiunilor şi telegramelor în condiţiunile arătate în art. 46 şi 47; 

4. Reproducerea în cărţile didactice: antologii, crestomaţii, publi- 
caţii pentru cultura şcolarilor, cărţi de citire, compoziţii, gramatici, 
dicţionare, etc., de pasaje izolate, poezii şi mici bucăţi literare sau ştiin- 
ţifice, în întregime sau rezumate, cu obligaţia arătării numelui auto- 
rului şi titlului lucrării din care s'a făcut reproducerea sau rezumarea,; 

5. Recitarea în public de poezii sau bucăţi literare, la serbări 
şcolare, reprezentații oficiale sau lecturi publice, alcătuite de societăţi 
de cultură populară sau în scopuri de binefacere, cu sau fără plată. 

« CAPITOLUL III 

Opere dramatice şi muzicale 

Art. 21.— Dreptul de proprietate asupra unei opere dramatice, 
muzicale şi coregrafice (balet, pantomine, efc.), cuprinde dreptul de a exploata prin tipărire, punerea ei în vânzare, precum şi reprezentarea 
sau executarea ei în public. 

Art. 22. — Constitue o atingere a acestui drept de proprietate: 1. Editarea, reprezentarea sau executarea în public a unei opere “dramatice, muzicale sau coregrafice, fără autorizarea autorului; | 2. Tipărirea sau reprezentarea în public, în mod parţial, de acte sau scene separate după operele dramatice, sau tipărirea sau executarea în public de aranjamente, transcripțiuni sau extrase de pe operele mu- zicale sau coregrafice; 
5. Reproducerea neautorizată a operelor muzicale pe plăci de gra- mofoane, suluri şi orice ale piese destinate instrumentelor de Tepro- ducere mecanică a sunetelor; 
4. Reproducerea în total sau în rezumat a unei opere dramatice sau a libretului unei opere muzicale sau coregrafice prin mijlocirea fil- melor de cinematograf sau prin orice alte procedee şi mijloace mecanice de reproducere. 
Art. 23. — Din contra, nu constitue o „atingere a dreptului de proprietate artistică: 
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1. Citarea de pasaje izolate, de scene sau mici extrase luate din 
operele dramatice sau muzicale, făcute în dările de seamă, sau criticele 
dramatice sau muzicale, precum şi publicarea în culegeri destinate spe- 
cial şcolilor, de mici bucăţi sau compoziţii dramatice sau muzicale deja 
publicate, cu obligaţiunea de a se indica numele autorului şi titlul lu- 
crării din cari au fost extrase; 

2. Reproducerea în mod izolat a scenelor, a rolurilor sau a par- 
tițiunilor muzicale, pentru uzul exclusiv al artiştilor sau al executan- 
ților orali sau instrumentali, reproduceri cari însă nu sunt destinate de 
a îi puse în comerţ; 

3. Reprezentarea sau executarea în publice de acte separate, bucăţi 
de muzică sau scene coregrafice la serbări şcolare sau reprezentații 
oficiale, organizate de societăţi populare, corale sau instrumentale, sau 
în scopuri de binefacere, cu sau fără plată. 

CAPITOLUL IV 

Opere artistice 

Art. 24.— Dreptul de proprietate artistică asupra operelor de 
artă: pictură, desen, litografie, gravură, medalii, sculptură, hărţi geo- 
orafice şi topografice, terestre sau marine, lucrări de arhitectură, ete., 
cuprinde dreptul exclusiv pentru autorul lor de a publica, vinde sau 
expune opera respectivă, de a autoriza, reproducerea, ei prin orice pro- 
cedeu plastic, mecanic sau chimic şi de a ceda sau a pune în vânzare 
aceste reproduceri. 

Art. 25. — Reproducătorul unei opere de artă prin mijlocirea unui 
procedeu deosebit de acela al originalului, când /reproducerea este 
ăcută cu autorizaţiunea autorului, se va bucura şi el la rându-i de 

dreptul de proprietate şi derivatele lui asupra nouei sale creaţiuni 
artistice. | 

Art. 26. — Constitue o atingere a dreptului de proprietate artisțică: 
1. Orice reproducere neautorizată de autor a operei sale artistice 

prin orice mijloace sar realiza ea; 
2. Punerea în vânzare de opere de pictură, sculptură sau orice 

alte producţiuni artistice, semnate în mod fraudulos cu numele vreunui 
artist reputat, imitându-i semnătura sau semnul special adoptat de el, 
în scopul de a înşela pe cumpărător. | 

„Art. 27. — Din contra, nu constitue o atingere a dreptului de pro- 
prietate artistică: 

1. Reproducerea picturilor, sculpturilor şi oricărui alt obiect de 
artă, aflate în muzeele şi pinacotecele publice sau ale Statului, precum 
şi a statuelor şi monumentelor aşezate în grădinele, pieţele sau drumu- 
rile publice afară de cazul când artiştii-autori şi-au rezervat în mod 
expres şi exclusiv dreptul de reproducere asupra acestor opere publice 
de artă; | 

2. Reproducerile izolate de opere deja publicate sau expuse, pre- 
cum şi grupe sau porţiuni din acele opere făcute în scopul explicării 
textului unei lucrări de critică sau analiză artistică, a unei istorii sau 
dicţionar al artelor, în cărţile didactice sau publicaţiuni pentru cultura 
şcolarilor, atunci când aceste din urmă lucrări constitue partea prin- 
«cipală a publicaţiei, iar reproducerile partea accesorie, cu obligaţiunea 
indicării numelui autorului şi a operei după care se face reproducerea; 

3. Reproducerea prin ziare, reviste, anuare, almanahuri sau ca. 
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lendare, a operelor artistice expuse în public, în dările de seamă sau 
criticile de artă ce se fae în aceste publicaţii periodice, cu obligaţia pen- 
tru reproducător de a indica numele autorului artist; U | 

4. Reproducerile prin orice mijloace tehnice a serbărilor naţionale, 
oficiale sau populare, cortegii etc. . 

Art. 28.— Când e vorba de portrete, busturi sau statui făcute 
după comenzi particulare, în cazul acesta, -nici artistul pictor: sau 
desenator, sculptor sau gravor, nici chiar proprietarul tabloului bustului 
sau statuei nu au dreptul de a-l reproduce sau expune în public fără 
autorizaţiunea, persoanei reprezentate sau a celor ce l-au comandat. 

CAPITOLUL V 

Opere anonime, pseudonime şi postume 

„Art. 29. — Dreptul de proprietate asupra operelor literare sau 
artistice anonime sau pseudonime aparţine persoanei care a contractat 
cu editorul şi a autorizat publicarea sau a editorului care a imprimat 
lucrarea. 

Când e vorba de opere artistice, proprietatea aparţine expunăto- 
rului sau reproducătorului. 

Durata acestui drept este aceea arătată la art. 2 şi 4, în condiţiunile 
prevăzute de aceste articole. 
, In cazul când autorul adevărat se face cunoscut, acest drept trece 
implicit asupra sa, afară de cazul unei cesiuni parţiale sau totale făcute 
editorului, în care situaţie se vor respecta, termenele prevăzute în con- 
tract. In acest caz, dacă autorul o cere, anonimatul sau pseudonimul în- 
trebuinţat poate fi înlocuit cu numele său. ” 

Art. 30. — Când e vorba, de opere postume, proprietarul lor sau 
acela care prin mijloace licite le va fi. descoperit şi dat la lumină mai 
întâi, se bucură de acelaş drept exclusiv de proprietate ca şi autorul lor, 
în eondiţiunile prevăzute de art. 2 şi 4 din prezenta, lege. 

CAPITOLUL VI 

Traduceri şi reproduceri 

„Art 31. — Traducătorul unei opere literare sau reproducătorul 
prin orice mijloace a unei opere de artă, când aceste traduceri sau repro- duceri sunt făcute cu autorizaţia, autorilor, se bucură de aceleaşi drep- turi de proprietate asupra lor ca şi autorul operei originale. 

Art. 32. — Autorii însă pot condiţiona acest drept ce acordă tra- 
ducătorilor sau reproducătorilor operelor lor. Contractul încheiat între 
dânşii, va preciza dacă autorizarea este dată unei singure persoane sau la mai multe, dacă este dată pentru o singură ediţiune sau pentru mai multe şi în cari anume limbi autoriză aceste traduceri. Când e vorba de 
reproducerea operelor de artă se vor preciza mijloacele mecanice sau 
chimice și natura materialului din care autorul încuviințează a se face 
reproducerea. 

„Art. 33. — Pentru lucrările cari apar în mai multe volume sau în mai multe părţi, autorizaţia dată de autor trebue să, precizeze dacă pri- veşte opera întreagă sau numai un singur volum sau parte. 
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Art. 34. — Traducerile operelor clasice, precum şi a celor moderne 
căzute în domeniul public, sunt proprietatea, acelora, cari le-au tradus. 
Acest drept însă nu poate constitui un obstacol pentru alţii de a face 
alte traduceri după aceleaşi opere. . 

CAPITOLUL VII 

Drepturile colaboratorilor 

Ari. 85. — Colaboratorii unei opere literare sau artistice au drep- 
turi egale asupra operei comune care este indivizibilă, afară de convenţii 
contrare. 

Dacă lucrarea se compune din muzică şi cuvinte (libret), ea nu 
este considerată ca indivizibilă. Compozitorul muzical sau autorul libre- 
tului au dreptul de a exploata lucrarea lor în comun sau separat, fiecare 
în felul său, după natura producțiunii fiecăruia, prin publicaţii, tra- 
.duceri sau execuţiuni publice. Nu au dreptul însă în caz de neînțelegere 
să-şi aleagă un alt colaborator pentru partea, respectivă fiecăruia. 

Art. 26. — Când o lucrare este alcătuită de mai mulţi autori, fără 
ca colaborarea, fiecăruia să constitue o parte distinctă, pentru a putea 
fi publicată sau cesionată, este necesară autorizaţia tuturor. 

'Tot astfel şi în cazul când dreptul de proprietate al unei asemenea 
lucrări este transmis prin succesiune în mod egal la mai mulţi moşte- 
nitori sau în concurenţă o parte din colaboratori cu parte din moşteni- 
torii celorlalți. 

In caz de neînțelegere între dânşii, tribunalul va decide, ajutat de 
va fi nevoie de luminile unor experţi speciali fiecărei lucrări, având ca 
criteriu interesul general al culturii. 

Art. 37. — Când e vorba, de o enciclopedie, de un dicţionar, sau 
de o altă lucrare de acest gen, care este alcătuită de diferiţi autori, pe 
temeiul specialităţii lor literare, ştiinţifice, iartistice, filosofice, etc., 
şi al căror nume figurează în: fruntea lucrării, fără însă a se putea 
determ-na partea de lucrare a fiecăruia, proprietatea le aparţine în co- 
1mun şi în mod egal. - 

Regulele cuprinse în articolul precedent le sunt aplicabile şi 
acestora. 

Art. 38. — In cazul când articolele sau partea de lucru a fiecărui 
din colaboratorii unor astfel de lucrări este semnată sau este notoriu 
cunoscută ca fiind serisă de anume autor, fiecare din aceştia se bucură 
în mod exclusiv de dreptul de proprietate prevăzut, de prezenta lege 
„asupra articolelor semnate sau a părţii speciale din lucrarea, ce-i aparţine 
personal. 

EI are drepul de a publica această parte şi separat. 
Art. 39. — Colaboratorul unei lucrări literare, dramatice, muzicale 

-sau artistice, care nu voieşte să, participe la exploatarea ei, poate cere 
“ca numele său să nu figureze pe lucrare şi să refuze de a fi părtaş la 
-cheltuelile de exploatare, renunțând şi la beneficiile ce eventual ar 
produce lucrarea respectivă. In orice caz refuzul său nu poate împiedica 
publicarea sau exploatarea operei. 

Renunţările nu se presupun, ele trebuese expres manifestate. 
Art. 40. — Dreptul de proprietate, în caz de colaborare,durează în 

-mod egal în folosul tuturor colaboratorilor tot timpul vieţii lor. Moşte- 
nitorii, legatarii sau cesionarii fiecărui colaborator se vor bucura de 
acest drept până la trecerea a 30 ani dela moartea colaboratorului 
:snpravieţuitor. 
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In lipsă de moştenitori sau cesionari ai unuia din colaboratori, 
partea sa trece de drept în folosul celorlalţi colaboratori sau succesorilor 
acestora. , LL , 

Art. 41. — In caz de colaborare, cesiunea, unei lucrări nu poate îi 
acordată decât unui singur editor. Fxcepţiune se face numai în cazul 
prevăzut de art. 35, relativ la operele muzicale, însoţite de cuvinte (li- 
bret), când colaboratorul sau colaboratorii muzicii sau ai libretului pot, 
în caz de neînțelegere, să-şi cesioneze lucrarea lor la diferiţi editori. 

CAPITOLUL VIII 

Acte şi publicaţii oficiale; producţiuni orale 

Art. 42. — Nu pot alcătui un drept exclusiv de proprietate lite- 
rură: actele şi publicaţiunile oficiale (afară de acele declarate secrete), 
proiectele de legi, legile votate de Parlamente, decretele, deciziunile sau 
aireulările ministeriale sau ale altor autorităţi, precum şi Jurispru- 
dențele instanţelor judecătoreşti; de asemenea pledoariile orale şi con- 
cluziile scrise sau orice alte acte depuse la, tribunale şi Curți; diseursu- 
rile parlamentare şi politice, conterinţele publice şi orice alte pro: 
ducţiuni orale cari cad în domeniul public imediat ce au fost, publicate 
în Monitorul Oficial sau au fost pronunţate în public. 

Ziarele, revistele şi orice alte publicaţiuni periodice au absolută 
libertate de a le reproduce şi publica în rezumat sau în întregime. 

Ari. 43.— Pentru colecţionarea lor însă, în broşuri sau volume 
trebuiese observate următoarele reguli şi condițiuni: 

1. Pentru colecţionarea 'legilor sau a jurisprudenţelor, este obli- 
gator ca acel care le publică să fie doctor sau licenţiat în drept sau în 
ştiinţele economice, financiare, comerciale, sociologice, ete.. şi să aibă 
cel puţin 3 ani de practică sau stagiu ca: magistrat, advoeat, profesor 
sau funcţionar întrun minister sau orice altă instituţie publică; 

2. Pentru colecţionarea diseursurilor parlamentare, politice, ju- 
ridice, a, conferinţelor sau a altor lucrări pronunţate în public, trebueşte 
obţinută autorizarea în scris a autorilor lor. 

Art. 44. Academia Română, Arhivele Statului, Societatea Re- 
gulă de geografie şi orice alte societăţi sau instituţiuni asemănătoare: 
literare, ştiinţifice sau artistice, recunoscute ea, persoane morale, de 
asemenea Statul, județele sau comunele, au dreptul exclusiv de pro- 
prietate şi deci de exploatare şi de reproducere a operelor comandate” 
şi publicate prin îngrijirea, conducerea şi cheltuiala lor. 

Durata acestui drept însă nu este mai mare de 20 ani, care începe 
a curge din anul publicării. 

, upă trecerea acestei durate de timp opera cade în domeniul pu- 
blic, eu, rezerva prevăzută în art. 6, alin. II al prezentei legi. 

ispozițiunile art. 20 şi 27 sunt aplicabile în cazurile cuprinse în 
prezentul articol. 

CAPITOLUL IX 

Ziare, reviste, publicaţii periodice 

Art. 45. — Ziarele, revistele şi orice alte publicaţiuni periodice 
sunt proprietatea exclusivă a persoanelor sau societăţilor cari le publică. 

Titlul lor de asemenea constitue un drept de proprietate care este garantat aceluia care l-a creat sau întrebuințat cel dintâi. 
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Un titlu de ziar sau revistă încetează de a mai forma un drept 
exclusiv de proprietate, în înţelesul aliniatului precedent, dacă au trecut 
10 ani consecutivi din ziua când ziarul sau revista a încetat de a mai 
apare. 

Această, prescripţie poate fi însă întreruptă prin reapariţiunea 
chiar neregulată a ziarului sau revistei în intervalul acestor 10 ani. 

Ari. 46. — Articolele sau notele cu caracter literar, ştiinţific, ar- 
tistie sau juridic, ce se publică în ziare, reviste 'sau alte publicaţii 
periodice, sunt proprietatea acelora cari le-au scris, dacă ele sunt sem- 
rate de autorii lor. Ele nu se pot reproduce fără autorizaţia acestora. 
In cazul când nu sunt semnate, ele se pot reproduce în rezumat sau în 
întregime, fără să fie nevoie de nicio autorizaţiune, însă cu obligaţiunea 
de a se cita locul de unde sunt reproduse. | 

Art. 47. — Articolele precum şi polemicele cu caracter politie sau 
interes obştese, chiar când sunt semnate, faptele diverse, informaţiunile, 
telegramele sau corespondenţele, nu constituese un drept de proprietate 
în înţelesul prezentei legi. | 

, Ele se pot reproduce fără autorizare, cu obligaţia de a se indica 
ziarul sau revista din care au fost reproduse. | 

CAPITOLUL X 

Delicte, contravenţiuni, pedepse 

Art. 48. — Orice atingere a dreptului de proprietate literară şi 
artistică constitue delictul de contrafacere pedepsit de art. 339 şi ur- 
mătorii din codul penal. 

Pedepsele edictate în art. 341 din codul penal se modifică pre- 
cum urmează: - 

Pedeapsa contrafăcătorului sau a introducătorului va fi amenda 
dela 2.000—10.000 lei, iar pentru vânzător amenda dela, 1.000—5.000 
lei. În cazul deosebit de grave, tribunalul va putea pronunţa şi pedeapsa 
cu închisoarea până la o lună. 

Art. 49.— n afară de delictele de contrafacere, orice călcare a 
dispoziţiunilor edictate prin prezenta, lege constitue o contravenţiune şi 
se pedepseşte cu o amendă de 100 lei până la 2.000 lei. 

Amenzile în caz de insolvabilitate a condamnatului se transformă 
în închisoare. 

Durata, închisorii se va determina de justiţie socotindu-se drept 
50 lei amendă o zi de închisoare; durata închisorii nu va putea fi în 
asemenea cazuri mai mare de şase luni. 

Art. 50. — In caz de recidivă, tribunalul are dreptul de a dubla . 
amenzile atât când e vorba de delictele de contrafacere cât şi atunci 
când e vorba de contravenţiuni. ,| 

Art. 51.— Sunt de asemenea culpabili pentru delictul de contra- 
facere şi pedepsiţi conform art. 541 şi 342 din codul penal: 

Acei cari, în scop de a induce în eroare şi a înșela pe cumpără- 
tori, publică o luerare a unui autor reputat, pe propriul său nume, ori 
pe un nume împrumutat, sau publică o lucrare a sa personală pe numele 
unui autor reputat, precum şi acei cari cu bună ştiinţă o pun în vânzare, 
o reproduc sau o reprezintă; tot astfel şi acei cari comit faptele pre- 
văzute în art. 26, alin. Il din prezenta lege. 

In cazul când opera este căzută în domeniul publie, reprezentanţii 
autorului sau Academia Română, conform art. 6, alin. II, au dreptul de 
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a intenta acţiune în daune interese, conform art. 998 din codul civil, în 

contra autorului acestor contrafaceri; , 

2. Introducătorii în ţară a oricărei lucrări contrafăcute în sfrăină- 

tate, precum şi punerea ei în vânzare, cu bună ştiinţă asupra prove- 

nienţei delietoase a acestei lucrări. 

Art. 52. — Delietele de contrafaceri, ca şi contravenţiunile pre- 

văzute de această lege, se vor judeca în primă instanţă de tribunalele de 

judeţ, cu drept de apel la Curtea respectivă, în termen de 15 zile dela 

pronunţarea, sentinţei când este pronunţată contradietor sau 15 zile dela 

comunicare când este pronunţată în lipsă, şi fără drept de opoziţie la 

nicio instanţă. | 
Partea civilă are drept de apel în acelaş termen însă numai în 

ceea ce priveşte cuantumul despăgubirilor acordate. 

Art. 55. — Pronunţând condamnarea, tribunalul, după cererea 

părţii lezate, va declara confiscate toate reproducerile sau exemplarele 

puse sau destinate a fi puse în vânzare, ordonând în acelaşi timp 

distrugerea formelor de tipar, clişeelor, planşelor, pietrelor, mulajelor 

sau a compoziţiunilor ce au servit la contrafacere. 

Aceleaşi măsuri se vor lua de tribunal şi în cazul prevăzut de art. 

26 alin. II şi art. 51 alin. I din prezenta, lege. 

Art. 54. — In caz de reprezentare ilicită a operelor dramatice, mu- 

zicale, coregrafice, ete., tribunalul, poate ordona confiscarea manuseri- 

selor, lihretelor, notelor muzicale, partiţiunile sau rolurile împărţite 

artiştilor. “ 

In caz de flagrant delict de reprezentare sau de execuţie a unor 
asemenea: opere, procurorul sau delegatul său, care face ancheta, va 

confisca toți banii proveniţi din încasările făcute, spre a servi pentru 

despăgubiri. | e 

| Art. 55. — Autorul, moştenitorii sau cesionarii lor, au dreptul de 

a cere tribunalului, chiar înainte de a se pronunţa condamnarea, de a 

ordona pe cale de ordonanţe preşedintele, conform art. 66 bis din proce- 

dura civilă măsuri conservatorii, urmărind sau sechestrând obiectele 

enumărate la art. 53 şi de a lua în acelaşi timp măsurile necesare de 
a împiedica continuarea, sau reînceperea faptului delictos. 

Tribunalul este dator a se pronunţa imediat asupra, acestor cereri 
având facultatea de a condiţiona, admiterea lor prin depunerea. unei 
eauţiuni din partea acelora cari pretind asemenea măsuri. 

Art. 56.— La necesitate, tribunalul poate recurge la luminile 

- unor experţi de specialitate, pentru a se lămuri asupra chestiunilor în 
legătură, cu prejudiciile cauzate autorilor sau celor în drept, cu ocazia 

„comiterii delictelor de contrafacere sau a contravenţiunilor. 

„Art. 57.— Tribunalul competent de a judeca este acela al domici- 
liului autorului lezat, al moștenitorului sau al cesionarului. Când sunt 
mai mulţi autori, moştenitori sau" cesionari cu domiciliul deosebit, 
atunci tribunalul competent este cel din Bucureşti. 

Art. 58. — Acţiunea, penală, ea şi acţiunea civilă în despăgubiri: 
rezultată, din delictul de contrafacere sau din contravenţiunea comisă se 
preserie după trecere de 3 ani din ziua publicării, reprezentării, repro- 
ducerii, executării sau punerii. în vânzare a lucrării contrafăcute sau 
a contravenţiunii făptuite. Pedeapsa se preserie prin trecerea a 5 anl 
dela pronunţarea ei în mod definitiv. Deciziunea codamnatoare rămasă 
definitivă se va publica în două ziare din cele mai răspândite, pe spesele 
celui condamnaț. gi 

_ a ai 
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CAPITOLUL XI . 

Dispoziţiuni finale 

Ari. 59. — Prezenta lege va intra în vigoare în tot cuprinsul ţării 
dela data promulgării şi publicării ei prin Monitorul Oficial. 

Art. 60.— Când opera unui autor a fost cesionată unui editor de 
însuş autorul sau de moştenitorii lui, înaințea promulgării acestei legi, 
cesionarul nu va putea beneficia decât de termenul de 10 ani după 
moartea autorului, conform art. 2 din legea presei dela 1862, întru cât 
convenţia părţilor dintre autor şi editor, sau dintre moştenitori şi editor, 
a &vut de bază acest număr de ani prevăzut, de vechea lege. 

Prezenta, lege prelungind însă dreptul moştenitorilor la 30 ani, 
pentru restul de timp ce mai rămâne până la completarea acestui număr 
de ani, dreptul de exploatare al operei revine moștenitorilor, afară de 
o nouă convenţie ce ar interveni între moştenitori şi editori pentru 
restul de timp până la completarea celor 30 ani. 

Art. 61.— Pentru operele deja căzute în domeniul public, pre- 
zenta lege nu are efect retroactiv, drepturile moștenitorilor ca şi ale 
cesionarilor fiind definitiv stinse prin expirarea celor 10 ani dela moar- 
tea autorului, prevăzuţi de legea dela 1862. 

Prezenta lege nu modifică raporturile juridice stabilite deja în 
virtutea, vechei legi. - 

Art. 62. — Soţia-autor, sub orice regim matrimonial ar fi căsăto- 
rită, este dispensată de orice autorizaţiune maritală sau judecătorească, 
pentru toate actele ce :le va face în exercitarea drepturilor sale de 
proprietate literară şi” artistică. 

Ari. 63.— Legea presei din 1 Aprilie 1862, în partea ei referi- 
toare la „proprietatea hterară şi artistică“ (art. 1—11), precum şi toate 
legile asupra proprietăţii literare În vigoare până azi în teritoriile. 
desrobite, sunt abrogate. Legea din 24 Martie 1904, modificată prin le- 
gea din 19 Decemvrie 19221), rămâne în vigoare şi se va aplica în tot. 
cuprinsul ţării. 

L EG E 

PRIVITOAREILA COMPLETAREA ART. 19 DIN LEGEA ASUPRA PROPRIETĂȚII 

LITERARE ŞI ARTISTICE 

(Promulgată cu decretul No. 439/9382, Monitorul Oficial No. 40 din 17 Fevruarie 1932) 

  Art, unic, — Alineatul 4 de sub art. 19 al legii asupra proprietăţii 
literare şi artistice din Iunie 1923, se completează pentru a avea urmă- 
torul cuprins: „i | gi 

4. Punerea în vânzare fără ştirea şi încuviințarea autorului a unui 
număr mai mare de exemplare decât cel stabilit în contract, precum şi 
imprimarea sau punerea în vânzare de către tipografi, editori, librari 
sau orice persoană, a vreunui exemplar din aceste lucrări, care nu 
poartă numărul său de ordine în ediţia respectivă. 

1) Legea din 24 Martie 1904 şi acea modificatoare din 19 Decemvr. 1922, se referă la obligaţi i 
sau tipografilor de a trimite lucrările lor, bibliotecei Academiei şi a celorlalte instita pan aie ariler 
aceste legi. 
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L EG E 

PRIVITOARE LA CONSTATAREA MORŢII PREZUMATE A CELOR DISPĂRUȚI 
IN TIMPUL RĂZBOIULUI, PRECUM ŞI LA REGULAREA SITUAȚIEI JURIDICE 

A PATRIMONIILOR ŞI A URMAȘILOR LOR 

(Decret No. 5876 din 11 Decemvrie 1923, „Monitorul Oficial“ No. 204 din 
12 Decemvrie 1923) 

Art. 1,— Cei dispăruţi în intervalul dela 13 pe 26 lulie 1914 şi 
până la 1 Aprilie 1921, data trecerii armatei pe picior de pace, vor putea 
fi prezumaţi încetaţi din vieaţă dacă dispariţiunea va fi durat cel puţin 
un an dela această din urmă dată. 

Aceste dispoziţiuni se aplică şi persoanelor cari n'au aparţinut 
armatei. 

Art. 2.— Cererea pentru constatarea morţii prezumate a unei per- 
soane dispărute va putea fi făcută de orice parte interesată sau din 
oficiu de ministerul public. Cererea se va adresa judecătorului de ocol 
în circumscripţia căruia dispărutul şi-a avut ultimul domiciliu şi va 
cuprinde: numele, pronumele, meseria acestuia, cum şi arătarea dovezilor 
pentru stabilirea temeiniciei cererii. Cererea şi întreaga procedură pen- 
tru constatarea morții prezumate sunt scutite de orice taxe de timbru. 

Art. 3. — Judecătorul, primind cererea, va dispune afişarea, ei în 
extract la uşa judecătoriei, a primăriei şi la ultimul domiciliu, constatân- 
du-se toate acestea prin procesele-verbale de agenţii respectivi. Dacă pe 
lângă probe scrise partea invoacă, şi martori, judecătorul va dispune che- 
marea şi ascultarea lor după regulele dreptului comun. 

Deosebit de acestea judecătorul, din oficiu, va cere relaţiuni despre 
persoana, dispărută dela autorităţile publice, cari, după cazuri, ar putea 
procura, informaţiuni necesare în cauză. După o lună dela afişarea ce- 
rerii la locurile indicate, judecătorul va judeca în camera de consiliu şi 
va pronunţa în şedinţă publică cartea de judecată, fără drept de opoziţie 
şi cu drept de apel la tribunal în termen de 10 zile dela pronunțare. Tri- 
bunalul va judeca cu aceeaş procedură şi hotărîrea sa va, fi supusă nu- 
mai recursului în casaţie, în termen de 10 zile dela pronunțare. Decizia 
Curţii va fi fără drept de opoziţie. 
„Art. 4. — Prin hotărîrea care declară moartea prezumată se va sta- 

bili data morţii, care în lipsă de dovezi va fi data hotărtrii primei in- 
stanţe. 

„Dacă acel dispărut lipsește din momentul în care a avut lor o 
luptă, o explozie, un naufragiu sau un alt fapt de războiu, momentul 
acelui fapt se va considera ca dată a decesului, afară dacă s'a stabilit 
prin cercetări că dispărutul a supravieţuit acelui fapt. 

Art. 5. — Hotărîrea definitivă pentru constatarea morţii prezu- 
mate ţine loe de act de moarte şi va fi înscrisă după cererea, părţii inte- 
resate sau din oficiu în registrul de morţi. In acest scop grefierul jude- 
cătoriei, dacă, cartea de judecată a rămas definitivă; ori grefierul tri- 
bunalului, este dator a, trimite extract de pe hotărîre ofițerului stării 
civile al ultimului domiciliu al mortului în termen de 10 zile dela data 
când hotărîrea a rămas definitivă. 

„_„„Grefierii cari nu se vor fi conformat acestei îndatoriri, ori ofiţerii 
stării civile cari nu vor fi făcut de îndată înscrierea vor fi pedepsiţi 
de instanţa care a dispus înserierea din oficiu, ori după cerera procu- 
rorului, la, o amendă civilă dela 500 la 2000 lei, printr'o hotărîre nesu- 
pusă la nicio cale de atac, afară de aceea a, opoziţiei în termen de 5 zile dela comunicare. 

N 
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Ari. 6.— Pe baza hotăririi care declară decesul prezumat al dispă- 
rutului se deschide succesiunea, la data când hotărîrea a rămas defi- 
nitivă. | 

Moştenitorii nu vor face acte de dispoziţiune decât după trecerea 
de un an dela deschiderea succesiunii. | 

Se exceptează: averea mobiliară supusă stricăciunii, care poate îi 
înstrăinată îndată după punerea în posesiune. De asemenea va, putea, fi 
înstrăinată, chiar şi averea imobiliară, dacă autoritatea judecătorească 
unde sa deschis succesiunea ar găsi aceasta de un vădit folos pentru 
succesiune. 

Vânzarea se va face prin licitaţie publică şi preţul se va consemna 
la Casa de depuneri, moștenitorii prezumptivi neavând dreptul decât 
la. venit. 

Art. 7 — Dacă dispărutul se reîntoarce sau dacă se dovedeşte exi- 
stența lui, efectele hotăririi prin care s'a declarat moartea prezumată vor 
înceta și hotărîrea definitivă va fi revizuită, după cererea celor interesaţi 
sau a procurorului, cu aceeaş procedură şi aceleaşi. căi de atac cu cari a 
fost dată. 

Pe temeiul acestei hotărîri de revizuire definitivă dispărutul îşi va 
primi averea, în starea în care sar găsi, precum şi preţul consemnat 
al lucrurilor înstrăinate din ea, sau cele cumpărate cu preţul averii vân- 
dute, fără a putea urmări acea avere dacă va fi trecută la o a treia 'per- 
soană. - 

Veniturile averii rămân, definitiv câştigate de către cei trimişi în 
posesia moştenirii. . 

Art. 8—Soţul dispărutului, al cărui deces prezumat a fost declarat, 
se poate recăsători imediat după ce hotărîrea a rămas definitivă. 

Căsătoria din urmă va putea fi anulată din cauză că soţul prezumat 
mort mai trăieşte, numai după cererea primului soţ sau după cererea 
soțului, care n'a avut cunoştinţă de existenţa acestuia. 

Acţiunea în nulitate se va intenta în termen de 6 luni dela consta- 
tarea oficială a existenţii soţului presupus mort. 

Căsătoria anulată va produce faţă de soţul de bună credinţă şi 
de copii efectele căsătoriei putative. | 

Art. 9. — Dacă sentinţa prin care unul din soţi a fost declarat pre- 
zumat mort a fost atacată prin o cerere de revizuire, celălalt soţ nu poate 
contracta o nouă căsătorie înainte de terminarea definitivă a litigiului, 
afară numai dacă cererea, de revizuire a fost făcută după împlinirea a 
3 ani dela înscrierea sentinţei la oficiul stării civile. 

Art. 10.— Până la darea unei hotărîri definitive de declararea 
morţii prezumate a unui dispărut, judecătorul competinte, după cere- 
rea părţii interesate ori a ministerului public, sau chiar din oficiu va: 
putea numi un curator care să facă toate actele conservatoare, cum şi pe 
acele de administraţiune anume determinate privitoare la averea dispă- 
rutului. Curatorul va fi numit de preferință dintre moştenitorii pre- 
zumptivi ai dispărutului, cari ar înfăţişa mai multă, încredere pentru 
o bună administraţie. 

Judecătorul numind pe curator va dispune totdeodată ca venitu- 
rile să se împartă între moştenitorii prezumptivi ai dispărutului până la 
jumătate din valoarea lor şi chiar în întregime dacă necesităţi imperioase 
familiare impun această dispoziţiune. _ 

Ari. 11. — Hoţărîrea prin care sa respins cererea de declarare a 
morții rămâne fără efect dacă în urmă s'ar dovedi cu acte de stare ci- 
vilă. decesul. . 
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Art. 12. — Dispoziţiunile din art. 7 se vor aplica şi hotărîrilor pro- 
nunţate de instanţele judecătoreşti după dreptul comun înainte de pro- 
mulgarea acestei legi când dispărutul sa, reintors. 
“Art. 13. — Cererile pentru declararea decesului prezumat pe te- 

meiul legii de faţă vor putea fi introduse timp de 5 ani socotiți dela pu- 
nerea în aplicare a legii de faţă. | 

LE GE 

PENTRU MODIFICAREA ART. 13 DIN LEGEA PRIVITOARE LA CONSTATAREA 
MORȚII PREZUMATE IN TIMPUL RĂZBOIULUI, DIN 16 MARTIE 1929 

Art. unic, — Art. 13 se modifică precum urmează: 
Cererile pentru declararea decesului prezumat — pe temeiul legii 

privitoare la constatarea morţii prezumate a celor dispăruţi în timpul 
războiului şi la regularea sitvaţiunii Juridice a patrimoniilor şi a urma- 
şilor lor — vor putea, fi introduse timp de 10 ani socotit dela 12 Decem- 
vrie 1923, data publicării legii în chestiune în Monitorul Oficial. 

LE GE 

PRIVITOARE LA DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA NAȚIONALITĂŢII ROMÂNE 

(Promulgată cu decretul No. 724 din 23 Fevruarie 1924, Monitorul Oficial 
No. 41 din 24 Fevruarie 1924) 

DISPOZIŢIUNI GENERALE 

mijloacele prin cari se dobândeşte naționalitatea română 

CAPITOLUL I 

„_Art. 1.— Naţionalitatea română se dobândeşte în condiţiunile ace- 
stei legi, prin: 

1. Filiaţiune. 
2. Faptul naşterii pe teritoriul României prevăzut la art. 3 din 

prezenta lege. 
3. Căsătorie şi 
4. Naturalizare. 
Art, 2. — Sunt români prin filiaţiune: 

„„4) Copiii născuţi din căsătoria unui român, indiferent de locul na- 
şterii lor; | . 

b) Copiii naturali ai unei românce născuţi chiar în ţară străină. 
Copiii legitimaţi de către un român se socotesc că au fost totdeauna 

români. 
„ Adopţiunea nu produce efecte asupra naţionalităţii. 

__„Arb. 3. — Sunt socotiți ca români copiii găsiţi pe teritoriul Ro- 
mâniei fără tată şi mamă cunoscuţi. 

Art. 4.— Străina căsătorită cu un român devină româncă. 
Ari. 5. — Străinii cari au dobândit naturalizarea devin români. 
Art. 6. — Străinii se bucură în deobşte în România de aceleași 

drepturi civile de cari se bucură şi românii, afară de cazurile unde 
legea ar fi hotărît altfel. 

Ei nu pot dobândi cetăţenia română şi prin efectul acesteia drep- 

ţurile, politice decât prin vreunul din mijloacele prevăzute sub tiflul 
aţa. 

| | 
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CAPITOLUL II > 

Naturalizarea 

3 1. Condiţiunile naturalizării 

Art. 7. — Naturalizarea este individuală şi niciun străin nu o 
poate dobândi decât întrunind condiţiunile următoare: 

1. Să aibă vârsta de cel puţin 21 ani împliniţi; 
2. Să-şi manifeste voinţa de a deveni român şi să declare că se 

jeapădă de cetăţenia străină după formele prevăzute la art. 21; 
3, Să fi locuit, în urma acestei manifestări de voinţă, neîntrerupt 

pe teritoriul României timp de zece ani; 
4. Să fi avut si să aibă bune purtări: 
5. Să aibă mijloace suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiei 

sale, sau posibilitatea de a le câştiga; 
6. Să fi pierdut naționalitatea străină sau să o piardă, potrivit le- 

gilor ţării sale, prin efectul dobândirii naţionalităţii române. 
Art. 8. — Comisiunea de constatare a condiţiunilor naturalizării 

poate aviza la reducerea sau la dispensa de stagiu: - 
a) Pentru străinii cari dovedesc că sunt utili naţiunii române; 
b) Pentru străinii căsătoriţi cu românce. 
Art. 9. — Sunt dispensaţi de stagiu: 
a) Străinii născuţi şi crescuţi în România până la vârsta de 21 

ani, dacă cer naturalizarea în cursul unui an dela împlinirea acestei 
vârste; 

b) Copiii cari aveau 21 ani împliniţi în momentul când tatăl lor 
a dobândit naturalizarea. 

Art. 10. — Românii de origină supuşi unui Stat străin, indiferent 
de locul naşterii lor, lepădându-se de supuşenia străină, pot dobândi na- 
ționalitatea română fără a mai îndeplini condiţiunile cerute la No. 3, 5 
şi 6 din art. 7. 

In acest caz deelaraţiunea de manifestare de voinţă prevăzută la 
art. 7 No. 2 şi art. 21 va cuprinde în mod expres renunțarea la supu- 
senia străină. 

$ 2. Organele și procedura. naturahizării, 

Ari. 11. — Naturalizarea se acordă de consiliul de miniştri în urma 
constatării comisiunii, compusă din prim-preşedintele şi preşedinţii 
Curţii de apel din Capitala ţării, că străinul solicitant întruneşte condi- 
ţiunile de sub art. 7 din legea de faţă. 

Art. 12. — Comisiunea, pentru constatarea condiţiunilor -naturaliză- 
rii funcționează pe lângă Ministerul de justiţie şi este prezidată, de prim- 
preşedintele Curţii de apel din Capitală. 

In lipsa acestuia, funcțiunile sale se vor îndeplini de cel mai vechiu 
dintre preşedinţii cari compun comisiunea. 

Directorul afacerilor judiciare din ministerul de justiţie îndepli- 
neşte funcțiunea de secretar al comisiunii. 

Ari. 13. — În caz de vacanţă a vreunuia din locurile de prim:pre- 
şedinte sau preşedinte, comisiunea va fi completată cu preşedintele sau 
consilierul care, după legea de organizare judecătorească, îndeplineşte 
de drept funcțiunile de prim-preşedinte sau. preşedinte. 

Această dispoziţiune se aplică şi în cazul: când preşedintele sau 
unul din membrii comisiunii este împiedecat de a lua parte la lucră- 
rile ei. 
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Ari. 14.— Comisiunea se convoacă de preşedintele ei. Ea nu va pu- 
tea lucra, nici lua deciziuni, decât cu majoritate absolută a membrilor 
cari o compun. _ | 

Paritatea se interpretează în favoarea, cererii. 
Art. 15. — Incheierile comisiunii se vor da întotdeauna în scris 

şi motivat. J 
Art. 16.— Incheierea comisiunii constatând că străinul întruneşte 

condiţiunile cerute pentru naturalizare se înaintează, împreună, cu do-. 
sarul respectiv, consiliului de miniştri prin mijlocirea ministerului de 
justiţie. | 

Art. 17. — Consiliul de miniştiri acordă sau refuză naturalizarea. 
In cazul art. 8 el se pronunţă şi asupra reducerii sau dispensei de 

stagiu. 
Cererile de reducere şi de dispensă de stagiu respinse nu mai pot 

fi repetate, afară de cazul când cei cari au făcut cerere ar dovedi că au 
adus ţării servicii excepţionale după respingerea cererii. 

Art. 18. — Jurnalul consiliului ae miniştri prin care se refuză na- 
turalizarea nu va fi motivat. 

Jurnalul de admitere a naturalizării se va publica în Monitorul 
Oficial. 

Art. 19. — Cererile de naturalizare constatate prin încheiere de comisiune că nu întrunesc condiţiunile legii nu se vor mai înainta con- siliului de miniştri. 
Art. 20. — Cererea de naturalizare însoţită de declaraţia, prevăzută la art. 7 No. 2 şi de toate actele privitoare la naturalizare se adresează preşedintelui comisiunii prevăzută la art. 11 Şi se înregistrează la se- cretariatul acestei comisiuni. | 
Stagiul prevăzut la art. 7 No. 3 va începe să curgă dela data înre- gistrării cererii de naturalizare. 
Art. 21. — Declaraţiunea de manifestare a, voinţii de naturalizare 

şi de lepădare de cetăţenia străină se va face în forma autentică. Tot astfel se va face şi declararea de opţiune privitoare la naţio- nalitate. 
Art. 22. — Indată după înregistrarea, cererii de naturalizare preşe- dintele comisiunii va dispune, la stăruința, şi în contul petiţionarului, 

publicarea ei în Monitorul Oficial, întruna din publieaţiunile periodice 
mai răspândite din ţară de preferinţă într'unul din ziarele dela domici- 
liul petiţionarului. 

Preşedintele va supune comisiunii cererea de naturalizare numai 
după ce petiţionarul va fi prezentat Monitorul Oficial şi ziarul în care s'a făcut publicaţia şi va fi constatat că au trecut 30 zile libere dela data ultimei publicaţii. | 

„_„ Cererile românilor de origină se vor publica numai în Monstorul Oficial, din oficiu şi aceasta în mod gratuit; de asemenea şi jurnalul consilului de miniștri pentru acordarea naturalizării. 
| Art. 23. — In termenul prevăzut la art. 92 ministerul public, auto- rităţile administrative. centrale si locale. vrecum si orice persoană în mă- sură de a dovedi cu acte că solicitantul nu întruneşte condiţiunile cerute le lege, vor putea să adreseze întâmpinările lor scrise înaintea comi- siunii, | 

, Asemenea întâmpinări se pot adresa şi consiliului de miniştri îna- inte ca acesta să se fi pronunţat, asupra naturalizării. Art. 24. — Comisiunea poate dispune: 
a). Ca petiţionarul să completeze actele sau să dea explieaţiuni orale sau scrise; 
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b) Ca prin unul din membrii săi, sau prin delegaţiuni date mem- 
brilor parchetelor de orice grad, sau autorităţilor adminstrative, să cu- 
leagă informaţiuni sau să facă cercetările ce va crede necesar; 

c) Să cheme înaintea, sa, pe orice alte persoane ce ar crede că, pot 
da informaţiuni utile. 

Art. 25. — Cererile de natutralizare respinse de comisiune pentru 
neîndeplinirea vârstei sau stagiului vor putea fi reinţroduse după îm- 
plinirea vârstei de 21 ani sau a stagiului cerut, fără a mai fi nevoie 
de o nouă declaraţie de manifestare a voinței. 

Cererile respinse pentru neîndeplinirea condiţiunilor prevăzute 
la art. 7 No. 4 nu mai pot fi reînnoite. 

Cererea respinsă pentru neîndeplinirea, condiţiunii dela art. 7 No. 
5 se poate reînnoi când prin acte noui se poate dovedi neîndoios că so- 
licitantul îndeplineşte şi această condiţiune. 

Art. 26.— Jurnalul consiliului de miniştri pentru acordarea natu- 
ralizării se comunică Ministerului de justiţie, care îl va publica în Mo- 
nitorul Oficial pe cheltuiala celui naturalizat, după ce acesta va presta, 
jurământul de credinţă. 

Art. 27. — Sub sancţiunea pierderii beneficiului jurnalului de na- 
turalizare, solicitantul este obligat ca, în termen de 30 zile libere dela in- 
vitaţiunea ministerului de justiţie şi după plata taxelor legale, să pre- 
steze înaintea, delegatului Ministerului de justiţie jurământul de cre- 
dinţă, în formula următoare: 

„Pe onoare şi conștiință, jur credinţă M. S. Regelui României şi 
„Dinastiei, Constituţiei şi legilor ţării, drepturilor şi intereselor naţiio- 
„nale ale poporului român“. 

Art. 28. — Naturalizarea, se constaţă prin jurnalul de naturalizare 
publicat în Moniton şi prin diploma de încetăţenire ce se eliberează 
celui în drept de Ministerul justiţiei. 

Art. 29. — In afară de condiţiunile statornicite la art. 7, cetăţenia 
română, sub titlul de cetăţenie de onoare, pentru servicii excepţionale 
aduse ţării şi naţiunii, se poate acorda. la propunerea guvernului sau 
a inițiativei parlamentare, de Adunările legiuitoare cu majoritate de 
două treimi din numărul votanţilor. 

Art. 30.— Exerciţiul drepturilor politice pe temeiul cetăţeniei de 
onoare nu se poate dobândi decât cu autorizarea consiliului de miniştri, 
după ce beneficiarul dovedeşte că nu mai ocupă în ţară străină nicio 
funcţie publică şi că s'a lepădat de supuşenia Statului al cărui naţio- 
nal era. 

Ari. 31.-— Cetăţenia de onoare acordată străinilor de consiliile ju- 
deţene sau comunale nare niciun efect asupra naţionalităţii. Niei în- 
tr'un caz ea nu poate fi acordată decât în condiţiunile stabilite de Igea 
administrativă şi pentru servicii excepţionale aduse judeţelor sau comu- 
nelor. 

- —_ 

$ 3. Efectele naturalizări: Ă 

Art. 32. — Naturalizarea nu are efect, retroactiv. 
Efectele ei se produce numai dela data publicării în Monitorul Ofi- 

cial a jurnalului consiliului de miniştri prin care sa acordat. 
Art. 833. — Naturalizarea aseamănă pe străini cu românul atât 

în ce priveşte drepturile civile cât şi în ceea ce priveşte drepturile po- 
litice. 

Art. 34.— Soţia profită de naturalizarea soţului, afară numai dacă 
dânsa printr'o declaraţiune autentică renunţă la naționalitatea română, 
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pentru a-și conserva naţionaiitatea dobândită prin căsătorie sau aceea 
care şi-a rezervat-o cu ocazia căsătoriei, în forma, arătată, la art. 40. 

De asemenea şi copiii mai mici de 21 ani profită de naturalizarea 
tatălui lor. , _ 

Art. 35. — Copiii deveniți români în condiţiunile art. 34, pot în 
termen de un an dela împlinirea vârstei de 21 ani să renunţe la, naţio- 
nalitatea română printr'o declaraţiune făcută în formă autentică şi 
adresată în ţară Ministerului de justiţie, iar în străinătate legaţiunilor 
sau consulatelor române. 

TITLUL II 

Despre pierderea şi redobândirea naţionalităţii române 

” Art. 86. — Naţionalitatea română. se pierde: 
a) Prin naturalizare dobândită în ţară străină; 
b) prin legitimarea copilului natural de naţionalitate română de 

către un străin; 
c) prin căsătorie, în cazul art. 38; Ă 
d) prin primirea fără autorizaţia guvernului român a vreunei 

funcțiuni publice dela un guvern străin; 
e) prin supunerea pentru oricât de puţin timp la vreo protecţiune 

străină, ori din care fapt ar rezulta aceasta; 
F) prin retragerea naturalizării, în cazurile art. 41 si 42; 
9) în cazul prevăzut la art. 37. 
Art. 37. — Românul care, fără autorizarea guvernului. va intra în 

serviciul militar la străini sau se va alătura pe lângă vreo corporaţiune 
militară străină va pierde calitatea de român. 

EI nu va putea redobândi calitatea de român decât conform art. 7. 
Toate acestea fără a fi scutit de sancţiunile prevăzute de codul pe- 

nal în contra românilor cari au purtat sau vor purta arme în contra 
patrisi lor. 

Art. 38. — Românea devine străină prin căsătoria sa cu un străin, 
exceptându-se cazul când, după legea soţului, ea nu dobândeşte naţiona- 
litatea acestuia, sau când şi-a rezervat naționalitatea română, prin con- 
tractul matrimonial sau. în lipsa acestuia. printr?o declaraţiune expresă 
făcută în formă autentică înainte sau cu prilejul contractării căsătoriei. 

„Art. 39. — Românea devenită străină prin căsătorie, redobândeşte 
calitatea de româncă prin încetarea, căsătoriei, prin divorţ sau decesul 
soțului, dacă își manitestă dorinţa printr'o declaraţiune dată în formă 
autentică şi adresată în tară Ministerului. de justiţie, iar în străinătate 
legațiunilor sau consulatelor române. | Acelaş drept îl are şi femeia în caz de separaţiune de corp. su AT. 40. —Străina care a dobândit calitatea, de româncă prin că- sătorie, îşi mehţine această calitate şi după desfacerea căsătoriei prin des- 
părţenie, sau separație de corp, sau prin decesul soţului, afară numai dacă nu şi-a manifestat dorința, contrarie printr”o declaraţiune făcută 
în formă autentică şi adresată în țară Ministerului de justiţie, iar în străinătate legaţiunilor sau consulatelor române. ” , Art. 41. — Naţionalitatea română poate fi retrasă oricărui natura- lizat român originar al unui Stat cu care România, S'ar găsi în stare de războiv.: 
„_. 4) Când se va constata că a săvârşit acte contrarii ordinei publice ŞI siguranței interioare sau exterioare a Statului român; 
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____b) Când se va constata că a părăsit ţara pentru a se sustrage servi- 
ciului militar sau oricărui alt serviciu public obligator pentru români; 

_c) Când se va constata că în serviciul ţării lui de origină sau al ori- 
cărei alte ţări ar fi săvârşit acte de spionaj şi ar fi ajutat acţiuni po- 
trivnice drepturilor şi intereselor naţionale ale Statului şi poporului 
român. a *, 

In toate aceste cazuri, retragerea. naturalizării se va face prin de- 
cret regal publicat în Monitorul Oficial, dat după propunerea Mini- 
sterului de justiţie şi pe baza unui jurnal al consiliului de miniştri. 

_Sub niciun cuvânt aceştia nu vor mai putea redobândi calitatea de 
români. 

Art. 42. — Retragerea naturalizării are efect individual. Ea nu se 
poate restrânge asupra femeiei şi copiilor celui naturalizat, afară dacă 
aceasta se prevede expres în decretul de retragere a naturalizării. 

Art. 43. — Retragerea naturalizării se face independent de sanc- 
țiunile prevăzute în codul justiţiei militare sau alte legi pentru crimele 
şi delictele săvârşite de cel naturalizaţ. 

Art. 44. — Românul care şi-a pierdut această calitate, în cazurile 
prevăzute. sub lit. a şi b dela art. 36, nu o va puiea redobândi decât 
prin naturalizare. 

Art. 45. — Românul care şi-a pierdut această calitate prin accep- 
tarea unei funcțiuni publice în ţară străină sau prin supuşenia tempo- 
rară la o protecţiune străină, o va putea redobândi dacă, renunțând 
formal la aceasta, va obţine autorizaţiunea consiliului de miniştri de a-şi 
stabili domiciliul în România. 

Art. 46.— Copilul născut dintr'un român care ar fi pierdut calita- 
tea de român, va redobândi totdeauna această calitate îndeplinind for- 
malităţile prescrise la art. 45. 

TITLUL Il 

Despre opţiuni şi renunţări la naţionalitate 

Art. 47, — Declaraţiunile de opţiune sau de renunțare la naţionali- 
tate, în cazurile şi în termenele îngăduite de legi sau de convenţiunile in- 
ternaţionale ratificate de Corpurile legiuitoare, se vor face, dela data, 
promulgării legii de faţă, în forma prevăzută la art. 21 şi înaintea auto- 
rităţilor prevăzute la art. 48, afară de cazul când acele legi şi conven- 
ţiuni statornicese alte forme şi alte autorităţi. 

Art. 48. — Declaraţiunile de opţiune sau renunțare la naţionalitate 
se pot face pe teritoriul român, în orice comună rurală sau urbană, 
înaintea autorităţilor împuternicite după lege de a constata consimţi- 
mântul şi a autentifica actul. 

Declaraţiunea se va face în 6 exemplare, din cari numai 3 vor fi 
eliberate declarantului. . 

Sub sancţiunea prevăzută, la art. 53, atât autoritatea care a auten- 
tificat declarațiunea, cât şi persoana care a tăcut opţiunea sau renunţarea 
sunt obligate fiecare din ele să trimită câte un exemplar autentificat pri- 
măriei comunei unde domiciliază declarantul şi prefecturii judeţului res- 
pectiv. 
p Tm străinătate declaraţiunea de opţiune pentru naționalitatea ro- 
mână sau de renunțare la această naţionalitate se vor face tot în forma 
autentică, înaintea legaţiunilor sau consulatelor române. 

Art. 49. — Autoritatea eare primeşte declaraţiunea de opţiune sau 
renunțare va verifica identitatea declarantului, menţionând pe decla- 
rațiune actele de identitate prezentate. 
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a 

Art. 50.— Opţiunea sau renunțarea soţului atrage după sine pe 
aceea, a soţiei, iar renunțarea părinților atrage după sine pe aceea a copiilor «nai mici de 21 ani. a 

Opţiunea şi renunţarea pentru minorul fără părinţi se va face de 
tutor. | 

Art. 51. — Declaraţiunea de optare sau renunțare este definitivă. 
Ba nu mai poate fi retrasă. 

Se exceptează opţiunea. sau renunţarea pentru persoanele prevăzute în art. 50, dacă au dreptul, după lege sau după convenţiuni, de a opta sau renunța în numele lor propriu. 
Art. 52. — Prefecturile judeţelor sunt obligate să comunice mini- sterului de interne toate declaraţiunile de opţiune sau renunțare, care făcând cuvenitele tablouri le va, înainta, prin Ministerul de afaceri stră- ine, guvernelor Statelor în favoarea cărora s'a optat. 
Art. 53. — Autorităţile şi declaranţii cari nu se vor conforma art. 48 şi 49, se vor pedepsi cu amendă dela 5.000 la, 20.000 lei. 

TITLUL IV 

Dispoziţii finale şi tranzitorii 
„Art. 54. — Se abrogă dispoziţiunile art. 6—20 inclusiv de sub cartea I, titlul I, cap. I şi II din codul civil român; paragrafele 19—38 inclusiv din codul civil în vigoare în Bucovina ; art. 90 al colecţiei legilor din 1879 aplicabile în Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş; art. 819, 820, 824, 825, 826, 827, 836-857 inclusiv din tomul IX, cartea, 1, partea VI, cap. III din 1899 cu modificările ulterioare aplicabile în Basa- rabia precum şi orice alte dispoziţiuni privitoare la aceleaşi materii cu- prinse în legi, regulamente, ordonanțe, decrete şi deciziuni ce sar găsi la data promulgării legii de faţă în vigoare în deosebite părţi ale Statu- lui român. 

„Ari, 55.— Cererile de naturalizare sau de recunoaştere adresate Ministerului de justiţie sau Corpurilor legiuitoare înainte de promul- garea legii de față, cu toate lucrările referitoare, se vor înainta comi- Slunii dela art. 11, care le va examina dacă, întrunesc condiţiunile legii de faţă, fără ca pentru aceasta să mai fie necesară declarațiunea de mani- festare de voinţă prevăzută la art. 7 No. 2. In aceste cazuri stagiul se calculează dela data introducerii cererii de naturalizare. 
„Consiliul de miniștri se pronuntă asupra încheierii comisunii în condițiunile arătate la cap. II de sub $ II al legii de faţă. Cererile de naturalizare sau de recunoaştere, votate de unul din Corpurile legiuitoare înainte de promulgarea prezentei legi, se vor tri- mite cu toate lucrările referitoare direct consiliului de miniştrii cari va decide asupra lor fără a mai fi nevoie de constatarea comisiunii prevă- zută de art. 11. 
„Art. 56. — Sunt şi rămân cetăţeni români, fără a fi obligaţi să în- deplinească, vreo formalitate, locuitorii de mai Jos cari, până la data promulgării legii, de fată, nu vor fi optat pentru o altă naţionalitate: . "Toţi locuitorii din Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Săt- mar şi Maramureş cari aveau indigenatul (apartenența) la, (18 Noem- vrie) 1 Decemvrie 1918; 

- 2. Locuitorii din Basarabia cari la data de (27 Martie) 9 Aprilie 1918 aveau domiciliul adminstrativ după legile în vigoare în Basarabia; 
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3. Locuitorii din vechiul regat cari au dobândit naționalitatea ro- 
mână în condiţiunile deeretelor-legi ratificate prin art. 133 din Consti- 
uţie; 

4. Locuitorii din județele Caliacra şi Durostor, cărora li s'a recu- 
noscut naționalitatea română prin. hotărîrile definitive ale comisiunilor 
prevăzute în art. 6 din legea dela 1 Aprilie 1914 şi în art. 10 şi următorii 
din legea dela 26 Iulie 191 pentru organizarea Dobrogei-Noui; 

5. Persoanele originare din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar, 
Crişana şi Maramureş, domiciliate la data unirii în vechiul regat, în- 
tru cât posedau indigenatul (aparţinerea, apartenenţa. sau competenţa) 
într'una din comunele dir: teritoriile menţionate; . 

6. Persoanele cari la data unirii deşi nedomieiliate în vreuna din 
comunele din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Banat, Crişana, Săt- 
mar şi Maramureş, erau însă născute în cele comune din părinţi domici- 
liați acolo; : 

7. Românii de origină din teritoriile fostului imperiu rus şi din 
cele atribuite Statelor  Serbo-Croato-Sloven, Ceho-Slovacia, Polonia, 
Ttalia, Austria şi Ungaria, cari vor fi optat pentru nâționalitatea ro- 
mână înaintea autorităţilor locale din aceste State sau a oricărei autori- 
tăţi române; 

8. Locuitorii din comunele cari la stabilirea sau rectificarea frun- 
tarilor trec de sub suveranitatea unui alt Stat sub suveranitatea Staţului 
român, întrucât întrunesc condiţiunile cerute pentru categoriile de lo- 
cuitori de sub No. 1 şi 2. 

Art. 57. — Dobândirea naţionalităţii române în condiţiunile pre- 
văzute mai sus de către soţ şi părinte atrage după sine obţinerea acelei 
naţionalităţi pentru soţia şi copiii aflaţi sub puterea părintească. 

Art. 58. — Vor puteă fi dispensaţi de stagiu în condiţiunile art. 
7 şi 8 streinii majori născuţi, crescuţi şi domiciliaţi în România, nesupuşi 
niciunei protecţiuni străine, dacă cer naturalizarea în cursul unui an 
dela. promulgarea legii de faţă. 

Art. 59. — Copiii născuţi în Basarabia, Bucovina, Transilvania, 
Banat, Sătmar, Crişana şi Maramureş, cari la data unirii nu se vor fi 
putut prevala de o altă naţionalitate, dobândesc naționalitatea română. 

Art. 60. — Sunt considerate a fi pierdut de drept naționalitatea ro- 
mână persoanele din categoriile de sub art. 56, cari se vor constata că 
înainte de data promulgării legii de faţă au optat pentru o altă naţio- 
nalitate. 4 

Ministerul de interne şi autorităţile administrative şi polițienești 
vor fi în drept de a lua. măsurile necesare faţă de persoanele cari, optând 
pentru o altă naţionalitate, nu vor fi părăsit ţara în cele 12 luni acor- 
date dela data opțiunii. 

Aceste persoane vor putea să-și ridice bunurile lor mobile de orice 
natură fără a fi impuse pentru aceasta la o taxă de ieşire. 

Dela data autentificării declaraţiunii, ele sunt obligate pentru tot 
timpul cât vor mai petrece în ţară să se conformeze legilor şi regula- 
mentelor relative la străini. 

Art. 61. — Opțiunile sau renunţările făcute înainte de promulgarea 
legii de faţă, fie că au rezultat dintro declaraţiune autentică, fie că au 
rezultat din declaraţii sau acte sub semnătură privată, sau numai din 
fapte din cari se poate deduce neîndoelnie voința și hotărîrea de a opta, 
sunt şi rămân valabile şi au de efect pierderea naţionalităţii române. 

Art. 62. — Autorităţile cari, până la data promulgării legii de faţă, 
au primit declaraţiuni de opţiune pentru o naţionalitate străină, pre- 
cum şi de renunţări la naționalitatea română, de persoane născute 
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pe teritoriul Statului român, sunt obligate să le înainteze primăriilor, 
comunelor unde sau născut acele persoane. , _ 

Art. 63. — Locuitorii din comunele cari la stabilirea sau rectificarea 
fruntariilor ar trece sub suveranitatea unui alt Stat, pierd naționalitatea 
română, din momentul retrocedării, afară dacă ei îşi strămută de fapt 
domiciliul pe teritoriul Statului român sau optează pentru naționali- 
tatea română. 

Art. 64. — Situaţia tuturor persoanelor de sub No. 1, 2, 4, 5,6şi? 
ale art. 56 şi art. 57, 59. 60. 61 si 63 se va constata din oficiu de 
autorităţile administrative, prevăzute în regulamentul pentru consta- 
tarea, naţionalităţii, eu drept de apel pentru cei interesaţi, la comisiunile 
ce vor funcţiona în acest scop pe lângă fiecare Curte de apel. 

Fiecare comisiune de apel va fi compusă: 
a) Dintr'un consilier al Curţii de apel respective, numit de mini- 

sterul de justiţie cu aprobarea consiliului de miniştri, cu titlu de preşe- 
dinte al comisiunii; 

b) Din doi delegaţi, numiţi de Ministerul de interne de aseme- 
nea, cu aprobarea consiliului de miniştri. _ 

Apelul se declară la primăria locală în termen de 40 zile libere 
dela data afişării listelor prevăzute la art. 64 şi se va judeca fără 
opoziţie. 

Acelaş drept îl are atât ministerul de inţerne cât şi ministerul 
publice. Pe 

Art. 65. — Autorităţile administrative însărcinate cu operaţiunea 
constatării sunt obligate să întocmească pe comune liste de cetăţenie în 
cari yor cuprinde pe toţi acei cari se găsesc în vreuna din categoriile 
prevăzute la art. 56. . 

Aceste liste se vor afisa după terminarea operaţiunilor în fiecare 
comună la localurile autorităţilor comunale. 

Actele rămân definitive faţă de toţi aceia cari în termenul prescris 
la art. 64 m'au declarat apel. 

Recursul împotriva hotărîrilor comisiunilor de apel se va declara 
la grefa acestor comisiuni în termen de 20 zile libere dela pronunțare. 

Curtea de casaţie va judeca aceste recursuri de urgență, în camera 
de consiliu, după memorii serise fără citarea părţilor. ” 

„Art. 66. — Se acordă pentru această, singură dată, un termen de 3 luni dela data promulgării legii de faţă, locuitorilor din judeţele Duro- 
stor şi Caliacra, cari nu au făcut declaraţii la comunele prevăzute în art. 
10 şi următoarele din legea, dela 26 Iulie 1921, pentru organizarea Do- brogei-Noui, sau ale căror cereri pentru recunoaşterea cetățeniei ro- 
mâne au fost respinse pe motivul că declaraţiile au fost făcute după ex- pirarea termenului prevăzut în art. 13 din acea, lege. 

In acelaş termen îşi vor stabili cetăţenia română şi locuitorii cari nu pot face dovada cetăţeniei prin hotărîrile definitive ale comisiunilor 
de încetăţenire prevăzute în legea din 1 Aprilie 1914. Diplomele de în- cetăţenire eliberate potrivit dispoziţiunilor acelei legi sunt valabile. _ Se prelungeşte în acest scop funcţionarea comisiunilor prevăzute „în art. 10 din sus citata lege. | ) Aceste comisiuni își vor termina lucrările cel mult în 3 luni dela data, expirării termenului de mai sus.. 

Art. 67. — Toţi locuitorii :eari nu vor fi cuprinşi în aceste liste, sau nu vor fi obținut hotărîrea judecătorească potrivit art. 64, dela data 
promulgării legii de faţă, nu pot dobândi naționalitatea română decât prin unul din mijloacele arătate la art. 7 şi următorii. 

e exceptează locuitorii absenţi dela domiciliu, cari având dobân- 
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dită de drept naționalitatea română, potrivit art. 56, vor putea oricând 

cere dela autoritatea comunală competentă, certificatul de naţionalitate, 

cu drept de apel la tribunal şi.recurs la Curtea, de casaţie, în termenele. 

prevăzute de art. 64 şi 65, împotriva deciziunii acestei autorităţi. 

Art. 68. — Pe temeiul listelor şi hotărîrilor definitive prevăzute la 

art. 65 şi 66 Ministerul de interne va elibera celor în drept, prin primă- 

rii, certificate de naţionalitate. | a 

Orice alte acte sau certificate de naţionalitate sunt nule. 

—Decretele-legi de naturalizare individuală, hotărîrile judecătorești 

sau certificatele grefei instanţelor judecătoreşti constatând declaraţiunile 

prevăzute de decretele-legi, ratificate prin art. 133 din Constituţiune, fac 

dovada naţionalităţii pentru evreii din vechiul regat. 

Art. 69. — Românea de origină din Basarabia sau Bucovina care 

prin căsătorie constatată înainte de unirea. acestor provincii a devenit 

străină, poate beneficia de dispoziţiunile art. 40 din prezenta lege dacă 

căsătoria este desfăcută. 
N 

Art. 70. — Un regulament special pentru constatarea naționalități 

va stabili amănunţit condiţiunile de aplicare a dispoziţiunilor de sub 

art. 56 şi următorii din legea de faţă. 

LEGE 

PENTRU MODIFICAREA ART. 67 DIN LEGEA PRIVITOARE LA DOBANDIREA 

ŞI PIERDEREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE DIN 1924 

(Decret de promulgare No. 1521 din 29 Mai 1928, Monitorul Oficial No. 119 

din 2 lunie 1928) 

Art. 67. — Toţi locuitorii cari nu vor fi cuprinși în aceste liste sau 

nu vor fi obținut hotărîrea judecătorească potrivit art. 64 dela data pro- 

mulgării legii de faţă, nu pot dobândi naționalitatea română decât prin 

unul din mijloacele arătate la art. 7 şi următorii. 

Se exceptează locuitorii absenţi dela domiciliu, cari având dobân- 

dită de drept naționalitatea română, potrivit art. 56 vor putea, cere până 

la 21 Decemvrie 1928, primarului comunei respective, înscrierea în regi- 

strul de naţionalitate. 
Primarul va hotărî asupra cererii numâi pe baza avizului conform 

al Ministerului justiţiei, căruia îi va înainta cererea şi actele ce o în- 

soțesc. . ! 

Deciziunea primarului se dă cu drept de apel la tribunal şi recurs 

în casaţie. în termenul prevăzut la art. 64 şi 65. 

Indeplinirea lucrărilor de constatarea naţionalităţii române este 

pusă sub supravegherea și autoritatea Ministerului justiţiei. 

LE GE 

PENTRU PRELUNGIREA TERMENULUI DE INSCRIERE ULTERIOARĂ IN 

LISTELE DE NAŢIONALITATE ROMANA 

(Decret de promulgare No. 3014|932, Monitorul Oficial No. 244 din 18 Oct. 1932) 

Art. unic. — Termenul 3l Decemvrie 1928, fixat de art. 67 al legii 

pentru dobândirea şi pierderea naţionalităţi române, se prelungeşte 

până la 1 Septemvrie 1933. 
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REGULAMENT 
PRIVITOR LA CONSTATAREA NAŢIONALITĂŢII ROMÂNE 
(Publicat în Monitorul Oficial No. '85 din 17 Aprilie 1924) 

CAPITOLUL 1 

Dobândirea de drept şi pierderea naţionalităţii române 

“ȘI. Dispoziţium, generale 

Art. 1. — Constatarea condiţiunilor cerute prin art. 56 şi urmă- 
torii din legea promuleată prin Monitorul Oficial No. 41 din 24 Februa- 
rie 1924, pentru dobândirea de plin drept a naţionalităţii române, se va face în conformitate cu dispoziţiunile prezentului regulament, 

S 71. Dobândirea de drept a naţionalităţi române 
"Ari. 2. — Sunt şi rămân cetăţeni români, fără a fi obligaţi să înde- 

plinească, vreo: formalitate, locuitorii de mai jos, cari până la data de 24 Februarie 1924 exclusiv nu vor fi optat pentru o altă naţionalitate: ' 1. Toţi locuitorii din Bucovina, Transilvania, Banat, Crişana, Săt- mar şi Maramureş, cari aveau indigenatul (apartenenţa) la (18 Noem- vrie) 1 Decemvrie 1918; 
2. Locuitorii din Basarabia supuşi ruşi, cari la data de (27 Martie) 9 Aprilie 1918, aveau domiciliul administrativ după legile în vigoare în Basarabia; 
3. Persoanele originare din Bucovina, Transilvania, Banat, Sătmar, Crişana şi Maramureş, domiciliate la, data Unirii în Vechiul Regat, întru cât posedau indigenatul (aparţinerea, apartenenţa sau competența), într'una din comunele din teritoriile menţionate; 
4. Persoanele cari la data Unirii deşi nedomiciliate în vreuna, din comunele din Bucovina, Basarabia, Transilvania, Crişana, Sătmar şi Maramureş, erau însă născute în acele comune din părinţi domiciliați acolo. 
Domiciliul părinţilor se constată pentru Bucovina, 'Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş prin indigenatul comunal, iar pențtru Basarabia prin domiciliul administrativ: 

„Românii de origină din teritoriile fostului imperiu rus şi din cele atribuite Statelor Sârbo-Croato-Sloven, Cehoslovacia, Polonia, Ita- lia, Austria şi Ungaria, cari vor fi optat pentru naționalitatea română inaintea autorităţilor locale din aceste State sau a oricărei autorităţi române; 
„6. Locuitorii din comunele cari la stabilirea san rectificarea frunta- riilor trec de sub suveranitatea unui alt Stat sub suveranitatea Statului român, întru cât întrunese condiţiunile cerute pentru categoriile de lo- cuitori de sub No. ] şi 2. 

Art. 3.— Dobândirea, naţionalităţii române în condiţiunile prevă- zute ma! sus de către soţ şi părinte atrage după sine obţinerea, acelei naţionalităţi pentru soţie şi copiii aflaţi sub puterea părintească. 

S III. Pierderea naționalităţii române 
Art 4. — Sunt considerate a fi pierdut de drept naționalitatea ro- mână persoanele din categoriile de sub art. 2 cari înainte de 24 Februa- - rie 1924 au optat pentru o altă naţionalitate sau au renunțat la naţionali- tatea română. " 
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Ministerul de interne este în drept de a lua măsurile necesare faţă 
de persoanele cari, optând pentru o altă naţionalitate, nu vor fi părăsit 
țara în cele 12 luni acordate dela, data opțiunii. | 

Aceste persoane vor putea să ridice bunurile lor mobile de orice 
natură, fără a fi impuse pentru aceasta la o taxă de ieşire. 

Dela data opțiunii sau renunţării ele sunt obligate, pentru tot 
timpul cât vor mai petrece în ţară, să se conformeze legilor şi regula- 
mentelor privitoare la străini. 

Art. 5. — Locuitorii din comunele cari la stabilirea sau rectifi- 
carea fruntariilor ar trece sub suveranitatea unui alt Stat, pierd naţiona- 
litatea română din momentul retrocedării, afară dacă ei îşi strămută de 
iapt domiciliul pe teritoriul Statului român sau optează pentru naţio- 
nalitatea română. 

Art. 6. — Opţiunea sau renunţarea soţului atrage după sine pe 
aceea a soției, iar opţiunea şi renunţarea părinţilor atrage după sine pe 
aceea a copiilor mai mici de 21 ani. | 

Opţiunea şi renunțarea pentru minorii fără părinţi aflaţi sub tu- 
telă se va face de tutor. . 

3 IV. Despre opium, şi renunţări la naționalitate 

Art. 7. — Cu începere dela 24 Februarie 1924, declaraţiunile de op- 
ţiune pentru o naţionalitate străină sau de renunțare la naţionalitate, în 
cazurile şi în termenele îngăduite de legi sau de convenţiunile interna- 
ţionale ratificate de Corpurile legiuitoare, se vor face numai în forma 
autentică şi înaintea autorităţilor împuternicite după lege a constata 
consimţimântul şi a autentifica actul, 

Art. 8. — Autorităţile competente a constata consimţimântul şi a 
autentifica actele de opţiune sau renunțare sunt: 

1. In Vechiul Regat, conform legii din 1886 pentru autentificarea 
actelor: i 

a) 'Tribunalele de judeţ; 
b) Judecătoriile de ocol. 
2. In Ardeal, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, conform cu 

5 53 din art. de lege XXXV din 1874, modificat prin $ 7 al art. VII 
din 1886, notarii publiei. 

3. In Bucovina: 4 
a) In conformitate cu dispoziţiunile $ 121 din norme de jurisdicție 

austriacă (legea din 1 August 1895 f. 1, i. No. 111), judecătoriile de ocol; 
b) In conformitate cu dispoziţiunile $ -1 şi 2 din regulamentul no- 

tarilor publici (legea din 25 Iulie 1871 f. 1. i. No. 75), notarii publiei. 
4. In Basarabia: 
a) De notarii publici, conform legii notariale ruse din 1866 şi men- 

ţinută prin art. 47 şi următorii din decretul-lege din 6 Octomvrie 1918; 
b) Judecătorii de ocol, în localităţile unde nu sunt notari publici. 
Art. 9. — Autoritatea care autentitică declaraţiunea de opţiune sau 

renunțare, după ce va verifica identitatea declarantului, va menţiona 
pe declaraţiune actele cari au servit la stabilirea identităţii. 

Art. 10.— Deelaraţiunea, se va face în 6 exemplare, din cari numai 
3 vor fi liberate declarantului. 

Atât autoritatea care a autentificat declaraţiunea cât şi persoana 
care a făcut opţiunea sau renunţarea, sunt obligate fiecare din ele să 
trimită câte un exemplar autentificat primăriei comunei unde domi- 
ciliază declarantul şi prefecturii judeţului respectiv. 

Art. 11. — Prefecturile județelor sunt obligate să comunice mini: - 
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sterului de interne toate declaraţiunile de opţiune sau renunțare. Acesta 
făcând cuvenitele tablouri, le va înainta, prin Ministerul afacerilor stră- 
ine, guvernelor Statelor în favoarea cărora s'a optat. 

Art. 12. — Autorităţile şi declaranţii cari nu se vor conforma art. 
10 şi 11 de mai sus, se vor pedepsi cu amendă dela 5.000 lei Ia, 20.000 lei. 

Amenda se pronunţă de tribunal, după cererea ministerului public. 
Art. 13. — Declaraţiunea de optare sau renunțare este definitivă. 

Odată făcută ea nu mai poate fi retrasă. 
Se exceptează opţiunea sau renunțarea pentru persoanele prevăzute 

la, art. 6, dacă au dreptul după lege sau după convenţiuni de a opta sau 
renunţa în numele lor propriu. - 

Art. 14. — Opțiunile sau renunţările făcute înainte de 24 Februarie 
1924, fie că au rezultat dintr'o declaraţiune autentică, fi că au rezultat 
din declaraţii sau acte sub semnătură privată, sau numai din fapte din 
cari se poate deduce neîndoelnie voinţa şi hotărîrea de a opta, sunt și 
rămân valabile şi au de efect pierderea naţionalităţii române. 

Art. 15. — Sunt considerate ca asemenea fapte de opţiune: 
a) Inscrierea în listele electorale pentru: Parlament, comună, județ 

sau alte asemenea dintr'un Stat străin, urmată de exercitarea dreptului 
a vot; . . 

b) Primirea unei funcțiuni publice sau intrarea în armata unui alt 
Stat fără învoirea guvernului român; 

c) Orice declaraţiune făcută pentru a obţine repatrierea din Ro- 
mânia în altă ţară, 

Art. 16. — Autorităţile cari până la data de 24 Februarie 1924 au 
primit declaraţiuni de optiune pentru o nationalitate străină, precum 
şi de renunțare la naționalitatea română, făcută de persoane născute 
pe teritoriul Statului român, sunt obligate să le înainteze primăriilor co- 
munale unde s'au născut acele persoane, spre a se face menţiune pe actul 
lor de naştere. 
„In acest scop, Ministerul de interne. prin prefecturile de județe 

și poliție, va da o largă publicitate acestei dispoziţiuni. 
„Primăriile, prin prefecturile de judeţ respective, vor aduce la cu- 

noştinţa Ministerului de interne toate declaraţiunile de opțiune ce posedă. 
„Art. 17.-—In străinătate declaraţiunile de opţiune pentru naţio- 

nalitatea română sau de renunțare la această naţionalitate se va face, 
tot în forma autentică, înaintea legaţiunilor sau consulatelor române, 
cari le vor comunica ministerului de afaceri străine pentru Ministerul 
de interne 
Art 18. — Declaraţiunea de manifestarea voinţei de a deveni ce- 

tățean român şi de lepădarea cetăţeniei străine prevăzute de art. 7 din 
lege nu este supusă dispoziţunilor din acest paragraf. 

  

CAPITOLUL II 

Constatarea naţionalităţii 

$ 1. Orgamele de constatare 

| Art. 19. — Organele administrative însărcinate cu constatarea na- 
pionalităţii sunț: , 

a) In Transilvamia, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş: Pri- 
marii municipiilor, primarii oraşelor cu consiliu de primi-pretorii, fie- 
care în circumscripţia lor; 
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b) In Bucovina: Primarul în oraşul Cernăuţi şi prefecţii de ju- 
deţe în comunele din circumscripţia lor; 
„___€) Im Basarabia: Comisiuni compuse în oraşele reședințe de judeţ 

din primarul oraşului ca preşedinte, şeful poliţiei locale şi un cetăţean 
localnic desemnat de Ministerul de interne, iar în celelalte comune din 
subprefect ca preşedinte, comandantul companiei de jandarmi şi un ce- 
tăţean localnic desemnat de Ministerul de interne. 

Lucrările de biurou se vor face da către funcţionarii primăriei 
sau şi autoriţăţii administrative. - E 

„Art. 20. — Instanţa, de apel contra încheierilor organelor admini- 
strative prevăzute la art. precedent va fi o comisiune care va funcţiona : 
pe lângă Curtea, de apel respectivă. | 

Comisiunea se compune dintr'un consilier al Curţii de apel, numit 
de Ministerul de justiţie cu aprobarea consiliului de miniştri cu titlul 
de preşedinte şi din 2 delegaţi numiţi de Ministerul de intrne de ase- 
menea cu aprobarea consiliului de miniştri. 

Art. 21.— În caz de împiedecare a preşedintelui sau a asesorilor 
de a lua parte la lucrările comisiunii de apel, se va. desemna alţii în 
locul lor, în modul arătat mai sus. 

$ 11. Constatarea naţionalităţii române în comunele urbane 
nereşedințe (târguri) şi comunele rurale din teritorule ahpite 

Art. 22. — Pentru pregătirea, şi facilitatea lucrărilor. de constatare 

a cetăţeniei române, primarii comunelor urbane nereşedinţe (târguri) şi 

comunelor rurale din teritoriile alipite vor întoemi, în termen de 30 zile 
dela publicarea în Monitorul Oficial a prezentului regulament, liste 

în cari vor înscrie pe toate persoanele cari locuese în comună la data 
formării acestor liste şi cari întrunesc condiţiunile prescrise de art. 2 

din prezentul regulament şi nu vor fi optat pentru vreo altă naţiona- 

itate. 
Listele vor fi întoemite în trei exemplare, de pe modelul alăturat 

la acest regulament. Ă 
Art. 33. — Un exemplar din liste va fi afişat la primărie îndată 

după încheierea, lor. 
Operaţiunea afişării se va constata printrun proces-verbal dresat 

de primarul comunei. Listele vor sta afişate cel puţin 30 zile. - 
Art. 24. — Orice persoană şi autoritate publică, în termenul dela 

art. 23, vor putea cere noui înscrieri, ştergeri sau rectificări în aceste 
liste, adresând în scris reclamaţiunile lor primarului comunei. Acesta, 
le va prezenta spre rezolvare organelor administrative prevăzute la 
art. 25. 

Art. 25. — După expirarea termenului fixat la art. 23, prim-pre- 

torii în Ardeal, prefecţii de judeţe în Bucovina şi comisiunile prevăzute 
la alin. c de sub art. 19 pentru Basarabia, se vor transporta, după un iti- 

nerariu de mai înainte stabilit în fiecare comună şi vor îndeplini acolo 

lucrările prevăzute la art. 27, în zilele, orele şi ordinea pe cari mai de 

înainte le vor aduce la cunoştinţă locuitorilor prin publicaţiuni afișate 

la primăriile respective precum şi orice alte mijloace consacrate de obi- 
ceiurile locale. 

Art. 26.— Primarii comunelor vor pune la dispoziţiunea organelor 
mai sus arătate celelalte 2 exemplare de liste pregătitoare precum şi toate 
cererile şi reclamaţiunile primite. 

Ei vor putea prezenta în scris în acelaş timp, sub formă de note, 
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referate sau memorii, orice observaţiune ar avea de făcut asupra cererilor 
sau reclamaţiilor primite. _ | 

Ari. 27. — Organele administrative dela art. 25 vor examina mai 
întâiu toate cererile şi reclamaţiunile ivite, pronunțându-se asupra, lor 
prin încheieri motivate, serise pe fiecare reclamaţiune şi trecând în 
liste pe cei noui admişi. , | 

Vor proceda apoi la verificarea listelor întoemite de primar, şter- 
gând pe acei pentru cari vor constata că nu au dreptul de a figura În 
hste. 

In acest scop vor cerceta registrele şi actele aflate în arhiva primă- 
riei şi acelea cari se vor obţine dela alte autorităţi, stabilind astfel si- 
tuaţia ficeărei persoane care a putut dobândi de drept naționalitatea 
română. 

Pentru îndeplinirea acestor operaţiuni. nu este nevoie de citarea 
şi ascultarea părţilor interesate. 

Cu toatea acestea, însă numai în cererile de înscriere, rectificări sau 
ştergeri atunci, când autoritatea administrativă ar simți trebuință de 
unele lămuriri, va putea chema şi asculta pe părţile interesate, va lua 
note scurte de arătările lor, putând chiar opri la dosar actele originale prezentate sau copii certificate de parte şi vizate de autoritate. 

In toate cazurile organele administrative sunt în drept de a chema pentru orice informaţiune pe foştii sau actualii funcţionari comunali şi administrativi în măsură de a cunoaşte statul personal al locuitorilor. 
„Art. 28. — După terminarea lucrărilor în fiecare comună, se va menţiona rectificările făcute precum şi numele celor noui înscrişi şi al celor şterşi. La acest proces-verbal se va alătura un exemplar din listele provizoriu rectificate şi certificate de autoritatea care le-a verificat. 
Procesul-verbal va arăta apoi numărul total al persoanelor înscrise în liste, cari au întrunit condiţiunile de dobândire a naţionalităţii române. Tot în procesul-verbal se va face menţiune şi de numele persoanelor ale căror cereri sau reclamaţiuni au fost respinse. 
Procesul-verbal va fi semnat de autoritatea administrativă care a făcut verificarea şi contrasemnat de primar. 
Art. 29. — AI treilea exemplar din liste, rectificat şi certificat de organul administrativ, se va afişa, la locul autorităţii comunale prin în- grijirea primarului, care va constata, operațiunea prin proces-verbal. 

$ 177. Constatarea naționalității române în, oraşele din 
teritoriile alipite 

Art. 30.— În oraşele cu municipii şi în oraşele cu consiliu din Transilvania, Banat, Crişana, Sătmar şi Maramureş, în oraşele reșe- dinţe de judeţ din Basarabia, şi în oraşul Cernăuţi din Bucovina consta- tarea naţionalităţii române se va face de către organele prevăzute la art. 19, lit. a, d şi c. 
In Ardeal şi în Bucovina primarul va putea da delegaţiune ex- presă pentru efectuarea totală sau parţială a lucrărilor unuia, din mem- brii comisiunii interimare sau consiliului comunal. . In comisiunile pentru Basarabia primarul nu poate da o ase- menea delegaţiune. In caz de împiedicare lucrările vor fi îndeplinite de cel în drept a-l] înlocui, potrivit legii comunale. Art. 31. — In termen de 30 de zile: dela publicarea acestui regu- lament se vor forma liste în trei exemplare de toate persoanele cari locuesc în comună, întrunese condiţiunile preserise de art. 2 din pre- zentul regulament şi nu vor fi optat pentru o altă naţionalitate. 
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Art. 32. — Un exemplar din aceste liste va, fi afișat la localul pri- 
măriei timp de 30 de zile. Operaţiunea afişării se va constata printr'un 
proces-verbal. | 

Art. 33. — Inăuntrul termenului de mai sus, orice persoană sau 
autoritatea publică va putea cere noui înscrieri, ştergeri .sau rectificări 
în aceste liste, adresând în scris reclamaţiunile lor primarului comunei. 

După expirarea termenului de o lună organele administrative 
dela art. 30 vor examina toate cererile şi reclamaţiunile ivite, pronun- 
țându-se asupra lor, prin încheieri motivate, serise) pe fiecare recla- - 
maţiune. 

Pe măsura rezolvării reclamaţiunilor, se va face şi în celelalte 2 
exemplare de liste rectificările cuvenite, înscriind pe nouii admişi și 
ştergând pe acei cari nu au dreptul să figureze în liste. 

Art. 34.— După terminarea lucrărilor, primarul va încheia un 
proces-verbal prin care va constata numărul celor rămaşi buni înscrişi 
în liste precum şi numele persoanelor ale căror cereri sau reclamaţiuni 
au fost respinse. 

La acest proces-verbal se va alătura un exemplar din listele pro- 
vizorii cu rectificările introduse, certificate şi semnate de el. | 

“Art. 35. — Un exemplar identic cu acesta se va afişa la localul 
primăriei. 

Operaţiunea afişării va fi constatată prin proces-verbal încheiat 
de primar, care va îngriji ca lista să rămână afişată timp de 30 zile. 

Art. 36.— Procesele-verbale prevăzute de art. 28 şi 34 din acest re- 
gulament se vor păstra în arhiva primăriei împreună cu listele alătu- 
rate lor. 

Art. 37.— Listele alăturate la procesele-verbale rămân definitive 
în privința persoanelor pentru cari nu s'a făcut apel în termnul legal. 

$ IV. Constatarea naţionalității persoanelor domiciliate 
îm Vechiul Regat 

Lă 

Art. 38. — Persoanele prevăzute în art. 2, No. 1, 2, 3 şi 4 din 
prezentul regulament, domiciliate în Vechiul Regat, sunt obligate pen- 
tru constatarea naţionalităţii, ca în termen de 40 zile dela publicarea 
lui în Monitorul Oficial să aducă la cunoştinţa primarului în comunele 
rurale, a prefectului de poliţie sau a poliţaiului în comunele urbane, 
denumirea comunei şi a judeţului unde au avut indigenatul sau do- 
miciliul administrativ la data unirii sau unde au fost născute, spre a fi 
înscrise în listele de naţionalitate ale acelei comune. 

Cererea va fi însoţită de toate actele doveditoare. 
Prefecţii de poliţie şi poliţaii, iar primarii comunelor rurale prin 

intermediul prefecturii judeţului vor înainta de urgenţă aceste cereri 
primăriei comunei indicate de petiţionar. 
„Art. 39. — Autorităţile comunelor respective vor rezolva aceste 

cereri după distincţiunile din art. 26, 27 şi 33 din regulament. 
Art. 40.— Incheierile organelor administrative asupra cererilor 

prevăzute în articolele precedente se vor comunica de îndată petiţiona- 
rilor prin intermediul prefecturii dela care sa primit cererea, sub 
luare de dovadă. | 

Dovada se va trimite primăriei respective. Odată cu rezultatul 
cererii, se va indica şi data când expiră termenul de 40 zile în care au 
dreptul să facă apel. Pa 
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$ V. Căile de atac în contra încheierilor de constatarea, 
naționalităţii române 

Art. 41. — Orice persoană nemulțumită pentru admiterea, omi- terea sau respingerea, înscrierii sale sau a, altuia în liste, va putea face apel la comisiunea de apel. 
Acelaş drept îl are atât Ministerul de interne câţ şi Ministerul publie. 
Apelul este scutit de orice taxe. de timbru. 
Art. 42. — Apelul se declară la primăria, locală în termen de 40 zile libere dela data, afişării listelor de care se vorbeşte în art. 29 şi 35 din acest regulament sau dela data comunicării în cazul art, 39, Art. 43. — Primăria va înainta, comisiunii de apel, în termen de 9 zile dela înregistrare, petiţiunea de apel însoţită de cererea sau Te- clamaţiunea. apelantului adresată organelor de constatare, precum şi orice alte acte din arhiva, primăriei în legătură cu cererea. „Art. 44. — Atât primarul cât şi orice autoritate pot face obser- vațiuni odată cu transmiterea dosarului, sub formă de note, reterat sau memorii. 
Ari. 45. — Comisiunile de apel sunt obligate a cerceta, şi rezolva apelurile în termen de cel mult 30 zile, socotite dela data, înregistrării la comisiunea de apel. 

„Această cercetare se va face fără citarea părţilor, numai pe te- meiul actelor din dosar, a motivelor arătate în cererea de apel sau în memoriile cari i se vor prezenta. 
La nevoie părţile reclamante vor putea fi chemate spre a fi ascul- fate sau li se va putea cere să producă şi alte acte. 
Art. 46.— Comisiunea de apel va putea cere dela orice autori- tate să facă cercetările ce le-ar socoti necesare sau să-i comunice şi actele de cari va avea, nevoie, cum şi de a asculta sauia face să fie ascultate, în cazuri importante, orice persoană i-ar putea da informa. țiuni utile. 
Art. 47. — Deciziunile comisiunii de apel se dau cu majoritate de două voturi. ” 
Art. 45. — Hotăririle comisiunilor de apel se pronunţă cu drept de. recurs în casaţie. 

, Recursul se va .deelara la grefa comisiunii în termen de 20 zile libere dela pronunțare. 
Art. 49. — Preşedintele comisiunii va înainta înaltei Curți de ca- saţie recursul împreună cu dosarul cauzei. Art. 50. — Curtea de casaţie va judeca aceste recursuri de ur- genţă, în camera de consiliu, după actele dela dosar şi memoriile scrise ce i se va prezenta, 
Părţile nu vor fi citate, 
In caz de casare, Curtea de casaţie va judeca şi fondul. Art. 51. — Deciziunile înaltei Curți de casaţie vor fi trimise co- misiunii de apel dela care sa primit recursul, împreună cu dosarul, Art. 52. — Hotărfrile comisiunii de apel în contra cărora nu s'a făcut recurs, precum şi deciziunile înaltei Curți de casaţie vor fi co- municate de către preşedintele comisiunii de apel primăriilor dela care sa primit apelul, spre a le trece în registrul de constatarea naţiona: lităţii române. 
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CAPITOLUL III 

Despre registre şi certificate de naţionalitate 

„Art. 53.— In fiecare comună primarul va întoemi un registru de 
naţionalitate în care se vor trece în ordine alfabetică, după listele ata- 
şate la procesul-verbal, numele tuturor persoanelor a căror naţionalitate 
română a fost constatată. 

In registre se va înscrie numele capilor de familie, soţia trecân- 
du-se în rubrica soţului şi copiii minori în aceea a părinţilor. 

Art. 54. — Acest registru se va întocmi în timpul celor 30 zile 
de afişare a listelor pentru scurgerea termenului de apel. 

, Art, 55. — Prefecţii în Bucovina, subprefecţii în Basarabia şi 
prim-pretorii în 'Transilvania, Crişana, Banat şi Maramureş vor veri- 
ica registrele din comunele circumseripțiunii, certificând identitatea 

lor cu listele. 
Art. 56. — In registre se vor face ulterior toate modificările im- 

puse de hotărîrile comisiunilor de apel, deciziunile Curţii. de casaţie 
şi cele rezultate din aplicarea art. 62 dn acest regulament. 

Ştergerile din registru se vor opera tăindu-se numele printr'o 
linie, astfel ca %l să se poată încă ceti, notându-se în drept numărul ho- 
tărîrii care a dispus ştergerea şi numărul sub care ea a fost înregistrată 
la arhiva primăriei. 

Adăugirile de persoane se vor face la finele registrului, notând în 
dreptul fiecărei adăugiri temeiurile, ca şi pentru ştergeri. 

Art._57.— Avtorităţile comunale sunt datoare să libereze certifi- 
cate de pe registrul de naţionalitate întocmit conform art. 53 şi urmă- 
toarele. . 

Art. 58. — Certificatele de naţionalitate vor îi întoemite conform 
modelului anexat la acest regulament. 

Ele vor putea servi înaintea tuturor autorităţilor pentru dove- 
direa naţionalităţii române. 

Art. 59. — Nicio altă autoritate administrativă sau poliţienească 
nu este îndrituită a libera acte sau certificate de naţionalitate, afară de 

Ministerul de interne, în cazurile anume prevăzute la art. 61 din acest 
regulament. 

Toate actele sau certificatele de naţionalitate liberate înaintea pu- 
blicării acestui regulament sunt nule, afară de acele liberate de auto- 
rităţile judecătorești în temeiul decretelor-legi ratificate prin art. 133 
din Constituţiune. 

  

Dispoziţiuni finale 

Art. 60. — Persoanele cari întrunind condiţiunile prevăzute de 

art. 2, No. 3 şi 4 ar avea domiciliul în altă comună din teritoriile alipite 

decât aceea în care a avut îndigenatul sau domiciliul: administrativ 

ori în care au fost născute, pentru: constatarea, naţionalităţii lor vor 

urma, procedura prevăzută la art. 38 şi următorii din acest regulament. 

Art. 61.— Persoanele prevăzute de art. 2, alin. IV şi V din re- 

gulament, cari mau domiciliul în ţară, vor putea cere constatarea na- 

tonalităţii române adresând cereri Ministerului de interne şi alătu- 

rând toate actele pentru dovedirea condiţiunilor cerute de lege. 
Ministerul constatând temeinicia cererii va libera un certificat de 

naţionalitate petiţionarului. 
Art. 62. — Numele persoanelor a căror naţionalitate a fost con- 
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statată în modul prevăzut la art. precedent vor fi trecute întrun 're- 
gistru alfabetic, care se va ţine de Ministerul de interne. 

În registru se va nota şi domiciliul fiecăreia din aceste persoane. 
Art. 63. — Locuitorii cari nu vor fi cuprinşi în registrele comu- 

nale de naţionalitate întocmite conform rânduelilor acestui regula. 
ment nu vor mai putea dobândi naționalitatea română, decât prin unul 
din mijloacele arătate la art. 7 şi urm. din legea privitoare la dobân- 
direa şi pierderea naţionalităţii române. 

Se exceptează locuitorii cari, având dobândită de drept naţionali- 
tatea română potrivit art. 2 din prezentul regulament, nu au fost cu- 
prinşi în registrul de naţionalitate din cauză că erau absenţi dela do- miciliu. i 

Aceştia, vor putea, cere oricând dela autoritatea comunală, compe- 
tentă un certificat de naţionalitate cu drept de apel la tribunal, în ter- 
men de 40 zile libere dela refuzarea certificatului, şi de recurs la ca- 
saie, în termen de 20 zile libere. dela pronunţarea sentinţei tribuna- 
lului. 

Autoritatea, comunală, cu autorizaţiunea prealabilă a ministerului 
de interne, va libera asemenea certificate numai celor cari având do- miciliul în comună vor proba că au fost absenţi în timpul întocmirii 
listelor. . 

„Toate persoanele, cărora li s'a constatat naționalitatea în condi- țiunile alineatelor precedente vor fi înscrise în registrul de naţionali- ate. 
Art. 64. — Ministerul de interne de acord cu cel de justiţie va da instrucţiuni pentru lămurirea dispoziţiunilor regulamentului de faţă, indicând şi normele ce va mai crede necesare pentru a asigura aplica- ţiunea, lor. 

„„_ De asemenea Ministerul de interne va, fixa datele când se vor des- fiinţa comisiunile de apel pe măsură ce acestea, îşi termină lucrările. 
Art. 65. — Imprimatele necesare comunelor pentru aplicarea re- gulamentului vor fi procurate de către autorităţile comunale. 

„ Cheltuelile de personal şi material şi alte cheltueli ocazionate de aplicarea prezentului regulament, precum indemnitățile zilnice pentru organele administrative şi membrii comisiunilor de apel, ete., vor fi „suportate de Ministerul de interne. 

  

REGULAMENT 
PENTRU INTERPRETAREA ART. 61 DIN REGULAMENTUL LEGII PENTRU DOBÂNDIREA ŞI PIERDEREA NAȚIONALITĂȚII ROMÂNE 

(Decret No. 3586 din ? Noemvr. 1926, Monitorul Oficial No. 246 din 3 Noemvr, 1996) 

Se aprobă jurnalul consiliului de miniștri No. 2350 din şedinţa dela 6 Iulie 1926 prin care se dă următoarea interpretare art. 61 din regulamentul legii pentru dobândirea, şi pierderea, naţionalităţii române: „Art. 61 din regulamentul legii pentru dobândirea naţionalităţi române, publicat în Monitorul Oficial No. 85 din 17 Aprilie 1924, se lămureşte că el nu-şi poate avea aplicațiunea în sensul legii decât numai la, categoria cetăţeni români, locuind în străinătate în momentul alipirii şi cari sunt originari din teritoriile fostului imperiu rus şi au- stro-ungar cari nu sau alipit României şi deci nu au comune la cari sa se adreseze pentru constatarea, naţionalităţii române. Toate celelalte categorii de persoane, cari invoacă dobândirea de 
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drept a naţionalităţi române, pe baza art. 56 din legea pentru dobân- 
direa şi pierderea naţionalităţii române, urmează să se adreseze comu- 
nelor_ respective în cari îşi au locul de naştere potrivit legii. 
| Prezenta lămurire a art. 61 din regulamentul legii are caracter 
interpretativ. 

REGULAMENT. 
PRIVITOR LA DOBÂNDIREA NAȚIONALITĂŢII ROMÂNE PRIN NATURALIZARE 

ŞI LA REDOBÂNDIREA ACESTEI NAȚIONALITĂȚI 

(Jurnalul Consiliului de Miniştri No. 1131 din 14 Mai 1924, dat sub rezerva. 
aprobării regale, Monit. Of. No. 104 din 16 Mai 1924) 

CAPITOLUL 1 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1. — Naţionalitatea română se dobândeşte în afară de cele- 
ialte moduri prevăzute de lege şi prin naturalizare. 

Naturalizarea, este individuală şi niciun străin nu o poate do- 
bândi decât întrunind următoarele condițiuni: 

1. Să aibă vârsta de cel puţin 21 ani împliniţi. 
2. Să-şi manifeste voinţa de a deveni român şi să declare că se 

leapădă de cetăţenia străină. 
3. Să fi locuit, în urma acestei manifestări de voinţă, neîntre- 

rupt pe teritoriul României timp de 10 ani împliniţi. 
4. Să fi avut şi să aibă bune purtări. 
5. Să aibă mijloace suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiei 

sale, sau posibilitatea de a le câştiga. 
6. Să fi pierdut naționalitatea străină sau să o piardă, potrivit, 

legilor ţării sale, prin efectul dobândirii naţionalităţii române. 

CAPITOLUL II 

Organele pentru acordarea naturalizării 

Art. 2. — Naturalizarea se acordă de consiliul de miniştri în urma 
constatării comisiunii compusă din prim-preşedintele şi președinții 
Curţii de apel din Capitala ţării, că străinul solicitant întruneşte con- 
diţiunile prevăzute mai sus. 

Art. 8. — Comisiunea de naturalizare funcţionează pe lângă Mi- 
nisterul de Justiţie şi este prezidată de primul-preşedinte al Curţii de 
apel. 

In lipsa acestuia. funcțiunile sale se vor îndeplini de cel mai ve- 
chiu dintre preşedinţii cari compun comisiunea. | 

Directorul general al afacerilor judiciare din Ministerul de Ju- 
stiţie îndeplineşte funcțiunea de secretar al comisiunii. 

Art. 4. — În caz de vacanţă a vreunuia din locurile de prim-pre- 
şedinte sau preşedinte, comisiunea va fi completată cu preşedintele sau 
consilierul care după legea de organizare judecătorească îndeplineşte 
de drept funcțiunile de prim-preşedinte sau preşedinte. 

Această dispoziţiune se aplică şi în cazul când preşedintele sau 
unul din membrii comisiunii este împiedecat de a lua parte la lucră- 
rile ei. 
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Art. 5. — Comisiunea se convoacă în scris de, preşedintele ei. Ea 
nu va putea lucra şi lua deciziuni decât cu majoritatea absolută a 
membrilor cari o compun. Ă 

In caz de paritate avizul se consideră favorabil cererii. 

CAPITOLUL III 

Procedura naturalizării 

$ 7. Ia comisiunea de naturalizare 

Ari. 6.— Cererea de naturalizare însoţită de toate actele nece- 
sare se adresează preşedintelui comisiunii de naturalizare Şi se înre- 
gistrează la secretariatul acestei comisiuni, 

Stagiul prevăzut la art. 1 No. 3 din acest regulament va începe să curgă dela data înregistrării cererii de naturalizare. 
Ari. 7. — Cererile de naturalizare pot fi: a) cereri făcute în ve- derea, curgerii stagiului, şi b) cereri cu dispensă sau reducere de stagiu. 
Art. 8. — Cererile de naturalizare făcute în vederea curgerii sta- giului trebue a fi însoţite de următoarele acte: 
1. Extractul actului de naștere, sau alte acte cari după lege pot avea, forţa probantă că suplicantul are vârsta de 21 ani. 
2. Declaraţiunea autentică prin care petiţionarul îşi manifestă voinţa de a deveni român şi că se leapădă de supuşenia străină. 3. Dovada că petiţionarul a avut bune purtări până în momentul introducerii cererii de naturalizare. 
Această dovadă va rezulta: 
4) Dintr'un certificat liberaţ de grefa, judecătoriei şi altul de grefa tribunalului domiciliul petiționarului că el nu e supus niciunei ur- măriri şi că nu a suferit nicio condamnaţiune penală; . b) Un certificat de bună purtare liberat în comunele urbane de poliţie, iar în comunele rurale de primărie sau şeful secţiunii locale de Jandarmi şi certificate cu același cuprins, liberate de autorităţile simi- lare străine în caz când petiționarul a domiciliat în străinătate înainte de a fi stabilit în ţară, | 
In acest din urmă caz se va, prezenta, şi certificatul dela Ministerul român de afaceri străine că nu există nicio cerere pentru extrădarea petiţionarului. | 

, Art. 9. — Autorităţile competente de a da autenticitate declara- ţiunilor prevăzute de arţ. 8, punctul 2 de mai sus, sunt: 1. În vechiul regat conform legii din 1886 pentru autentificarea actelor. 
| 

a) 'Tribunalele de judeţ; 
Judecătoriile de ocol. 

2. În Ardeal, Banat, Crişana, Satmar şi Maramureş conform cu $ 53 din art. de lege 35 din 1874, modificat prin $ 7 al art. 7 din 188, notarii publici. 
3. In Bucovina: 

„4) În conformitate cu dispoziţiunile S-ul 121 din -norma de Ju- risdieţie austriacă (legea din 1 August 1895 £. 1. i. No. 111) judecătoriile de ocoale; 
| „__„ b) În conformitate cu dispoziţiunile $ 1 şi 2 din regulamentul no- tarilor publici (legea din 2 Iunie 1871 f. l. i. No. 75) notarii publici. 4. In Basarabia: | 

a) De notarii publici conform legii notariale ruse din 1866 şi 
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menţinută prin art. 47 şi următorii din deeretul-lege din 6 Octomvrie 
) 

b) Judecătorii de ocol în localităţile unde nu sunt notari publici. 
Art. 10.— După împlinirea stagiului cerut de art. 1, alin. III din 

acest regulament, petiţionarul va depune comisiunii, pentru ca cererea 
să fie luată în cercetare, următoarele acte: 

4) Acte din cari să rezulte că a locuit, în urma introducerii ce- 
rerii, timp de 10 ani neîntrerupt pe teritoriul României. 

Această dovadă poate fi făcută cu următoarele acte: cu Tecipi- 
sele anuale de plata impozitelor către Stat, judeţ şi comună, cu certifi- 
catul de înscriere la biroul populaţiunii, cu certificatul, liberat în eo- 
munele urbane de poliţie, iar în cele rurale de primărie, constatator că 
a locuit neîntrerupt în comună, şi orice alte acte din cari ar putea re- 
zulta aceasta; | 

b) Acte constatând că în tot cursul stagiului a avut o bună purtare. 
Actele din cari poate rezulta aceasta sunt cele prevăzute la art. 

8 No. 3, lit. db; ! | 
„__€) Acte din cari să rezulte că petiţionarul posedă mijloace sufi- 

ciente pentru întreţinerea sa şi a familiei sale, sau că are posibilitatea 
de a le câştiga. 

Dovada, aceasta poate rezulta din: 
Acte sau titluri de proprietate mobiliară sau imobiliară. 
Acte doveditoare ale exerciţiului unei profesiuni. 
Recepisele de plata impozitelor si orice ale acte. titluri ori cer- 

tificate de studii cari ar putea face dovada condiţiunii de mai sus; 
d) Acte din cari să, rezulte că petiţionarul a pierdut naţionalita- 

tea, străină sau să o piardă potrivit legilor ţării sale, prin efectul do- 
bândirii naţionalităţii române. 

Dovada aceasta se va face producând textul legii în vigoare în 
țara. de origină relativ la modul pierderii naţionalităţii, însoţit de tra- 
ducere în limba română, ambele legalizate pentru conformitate de Le- 
gaţiunea sau unde nu există Legaţiune, de consulatul ţării respective şi 
de ministerul român de afaceri străine. 

Când legea de origină a străinului nu ar considera ca o cauză de 
pierdere a naţionalităţii faptul dobândirii unei cetăţenii străine decât 
cu îndeplinirea unor anume formalităţi, el este obligat a face dovada, 
îndeplinirii acestor formalităţi. 

Art. 11. — Odată, cu cererea de naturalizare făcută în scopul ob- 
ţinerii şi a dispensii de stagiu, petiţionarul va trebui să prezinte odată 
cu cererea, pe lângă actele prevăzute de art. 8 şi 10, şi acte din cari să 
rezulte că este util naţiunii române sau că este căsătorit cu o româncă, 
ori că fiind născut, crescut şi domiciliat în România, n'a fost supus 
niciunei protecţiuni străine. 

Proba acestor situațiuni se poate face cu următoarele acte: 
]. În ce priveşte utilitatea pentru națiunea română: 
a) Prin certificatele ministerului, instituţiunii sau autorităţii pu- 

blice sub autoritatea sau controlul căruia în mod firese şi-a desfăşurat 
activitate şi care este în măsură a cunoaşte serviciul adus ţării şi orice 
alte acte doveditoare de serviciile aduse ţării; 

b) Certificatul Ministerului de războiu în cazul când a făcut; ser- 
viciul militar ca voluntar sau prin recrutare legală şi modul cum şi-a 
îndeplinit serviciul către ţară. 

2. Căsătoria cu româncă: 
a) Cu extractul actului de căsătorie; 
b) Cu extractul actului de naştere al soţiei şi acte cu cari să pro- 

beze că tatăl soţiei a fost naturalizat român, că şi-a exercitat drepturile 
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politice figurând înseris în listele electorale sau ocupând o funcţiune 
ublică. 

P Proba calităţii de româncă a mamei naturale se va face în modul 
arătat mai sus, că tatăl acesteia, era român şi că ea nu şi-a pierdut cali- 
tatea de româncă până în momentul naşterii fiicei căsătorite cu străi- 
nul solicitant. a Pa 

3. Pentru străinii născuţi, crescuţi şi domicilaţi în România şi 
cari mau fost supuşi vreunei protecţiuni străine, cererea de naturalizare 
va, trebui făcută în termen de un an socotit dela 24 Februarie 1924, 
data promulgării legii privitoare la dobândirea şi pierderea. naţionali- 
tăţii române şi să fie însoţită deosebit de actele enumărate la art. 8 
şi de următoarele: | 

a) Extractul actului de naştere al petiţionarului; 
b) Acte din cari să rezulte că a locuit neîntrerupt pe teritoriul 

României. ” 
Această dovadă poate fi făcută cu următoarele acte: certificatele 

de studii ale solicitantului sau de învăţarea unei meserii în ţară, rece- 
pisele de plata impozitelor către Stat, judeţ şi comună, certificatul de 
înscriere la biuroul populaţiei, certificatul liberat în comunele urbane 
de poliţie, iar în cele rurale de primărie, constatator că a locuit neîn- 
trerupt în comună şi orice alte acte din cari ar putea rezulta aceasta; 

“c) Certificatul prefectului de judeţ pentru cei domiciliaţi în comune 
rurale şi al poliţiei pentru cei din comunele urbane că nu au figurat și 
nu figurează în registrul privitor la controlul străinilor. 

Art. 12. —I]n cazul când petiţionarul ar cere numai -reducerea, 
stagiului, odată cu cererea de naturalizare, va produce pe lângă actele 
prevăzute la art. 8 şi pe cele arătate la art. 1l No. 1 şi urm. de mai 
sus, rămânând ca, restul actelor să fie depuse după împlinirea sta- 
giului. 

Art. 13. — Cererile de naturalizare a celor cari invoacă dispensa 
legală, de stagiu vor fi însoţite, deosebit de actele arătate la art. 8, şi de 
următoarele pentru cei menţionaţi sub punctele a şi b de mai jos: 

a) Pentru străinul născut și crescut în România până la vârsta 
de 21 ani. 

Extractul actului său de naştere şi certificate din cari să rezulte 
că s'a născut, a crescut şi a locuit în ţară. , 

„__ Actele din cari poate rezulta aceasta pot fi: dovadă dela auto: 
rităţi că părinţii săi au locuit neîntrerupt în ţară, recepisele de plata 
econtribuţiunilor anuale către Stat. judeţ şi comună ale părinţilor şi 
șertificaiiele de studii ale solicitantului sau de învăţarea unei meserii 
în ţară. ” 

Petiţionarul în acest caz trebue să introducă cererea de naturali- 
zare în cursul anului ce urmează după împlinirea vârstei de 21 ani; 

„_2) Pentru copiii cari aveau 21 ani împliniţi în momentul când 
tatăl lor a dobândit naturalizarea;: 

„Extractul actului de naştere al solicitantului şi diploma de natu- 
ralizare a tatălui; 

e) Cererile de naturalizare ale românilor de origină supuşi unui 
Stat străin, indiferent de locul naşterii lor, vor trebui să fie însoţite 
numai de următoarele acte: 

1. Extractul actului de naştere doveditor că are vârsta de 21 ani; 
2. Extractul actului de căsătorie al părinţilor sau extractul de 

naştere al mamei naturale; 
, 3. Dovadă că, petiționarul a avut bune purtări până în momentul 
introducerii cererii de naturalizare. 

Această dovadă va rezulta: 
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Dintw”un certificat liberat de grefa judecătoriei şi altul de grefa 
tribunalului domiciliului petiţionarului că el nu e supus niciunei urmă- 
riri şi că nu a suferit nicio condamnaţiune penală. 

Un certificat de bună purtare liberat în comunele urbane de po- 
liţie, iar în comunele rurale de primar sau de şeful secţiunii de Jan- 
darmi locali şi certificat cu acelaş cuprins liberat de autorităţile si- 
milare străine, în caz când petiţionarul a domiciliat în străinătate îna- 
inte de a fi stabilit în ţară. 

4. O declaraţie autentică de renunțare la supuşenia străină. 
Art. 14. — Declaraţiunea de manifestare a voinţei de naturalizare 

şi de lepădare de. cetăţenie străină se va face în forma autentică. 
Art. 15. — 0 copie identică după cererea de naturalizare se va pu- 

blica la stăruința şi în contul solicitantului în Monitorul Oficial, în- 
irunul din ziarele mai răspândite în ţară şi într'unul din ziarele dela 
domiciliul lui de va fi. 

Art. 16. — Preşedintele va, supune comisiunii cererea de natura- 
lizare numai după ce petiţionarul va prezenta exemplarele din Mo- 
nitorul Oficial şi din ziarele în cari sa inserat publicaţiunea şi după 
ce va fi trecut cel puţin 30 de zile libere dela data ultimei publicaţiuni. 

Art. 17.— Cererile de naturalizare ale românilor de origină se 
vor publica numai în Monitorul Oficial din oficiu şi gratuit. 

Art. 18. — In termenul de 30 zile libere prevăzute la art. prece- 
dent, Ministerul public, autoritățile administrative centrale şi locale 
şi orice persoană în măsură de a dovedi cu acte că solicitantul nu întru- 
nește condiţiunile prescrise în lege, vor putea să adreseze cererile lor 
sciise preşedintelui comisiunii de naturalizare. 

"oate aceste întâmpinări se vor alătura la dosarul respectiv spre 
a se avea în vedere de comisiune cu ocaziunea rezolvării cererii de na- 
turalizare. 

Asemenea întâmpinări pot fi adresate şi consiliului de miniştri 
mai înainte de a se fi pronunţat asupra naturalizării. 

Art. 19. — Mai înainte de a aviza asupra cererii de naturalizare, 
comisiunea poate dispune în mod preparator: 

a) Ca petiţionarul să completeze actele sau să dea explicaţiuni orale 
sau scrise; 

b) Ca prin unul din membrii săi, sau prin delegațiuni date mem- 
brilor parchetelor de orice grad, sau autorităţilor administrative, să cu- 
leagă informaţiuni sau să facă cercetările ce va crede necesare; 

c) Să cheme înaintea, sa pe orice alte persoane ce ar crede că pol 
<a informaţiuni utile. 

Art. 20. — Cererile de naturalizare respinse de comisiune pentru 
neîndeplinirea vârstei sau a stagiului, vor putea fi reîntroduse după 
împlinirea vârstei de 21 de ani sau a stagiului, fără ca petiţionarul să 
fie obligat a face o nouă declaraţiune de manifestare de voinţă. | 

Vor putea fi reînnoite şi cererile respinse pe motivul că solici- 
tantul nu are mijloace suficiente pentru întreţinerea sa şi a familiei 
sau posibilitatea, de a le câştiga, când prin acte nu ar putea dovedi 
neîndoios că el îndeplineşte şi această condiţiune. 

Cererile respinse pe motivul că petiţionarul n'a avut sau nu are 
bună conduită, nu vor mai putea fi reînnoite. 

Cererile de reducere şi de dispensă de stagiu respinse nu mai pot. 
fi repetate, afară de cazul când cei cari au făcut cerere ar dovedi că au 
adus ţării servicii excepţionale după respingerea cererii. 

Art. 21.— Ineheierile comisiunii se vor da întotdeauna în seris 
şi motivat. 

Art. 22. — Cererile de naturalizare constatate prin încheiere de 
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comisiune că nu întrunesc condiţiunile legii, nu se vor mai înainta con- 
siliului de miniştri. o 

Art. 23. — Incheierea comisiunii constatând că străinul întrunește 
condiţiunile cerute pentru naturalizare se înaintează împreună cu do- 
sarul respectiv, consiliului de miniştri prin mijlocirea Ministerului de 
justiţie. | 

$ 2. La consiliul de mimiştri 

Art. 24. — Consiliul de miniştri examinând actele din dosar și 
incheierea comisiunii, pe temeiul referatului preşedintelui consiliului 
de miniştri va acorda sau va refuza printrun jurnal naturalizarea. 

__ In cazul art. 12 şi 13 de mai sus consiliul se pronunţă şi asupra 
reducerii sau dispensei de stagiu. - 

Art. 25. — Jurnalul consiliului de miniştri prin care se refuză 
naturalizarea nu va fi motivat. 

Art. 26. — Jurnalul pentru acordarea naturalizării se comunică 
Ministerului de justiţie în copie legalizată de către secretariatul gene- 
ral al prezidenţiei consiliului de miniştri. 

$ 3. La Ministerul de justiţie 

Art. 27.— După primirea copiei jurnalului de admiterea naturali- 
zării, Ministerul justiţiei va invita formal pe beneficient, ca în termen 
de 30 zile libere dela încunoştiinţare să, depună recepisa constatând văr- 
sarea la Stat a taxei cuvenită pentru diploma de încetăţenire şi să se 
prezinte la localul ministerului spre a presta Jurământul de credinţă. 

Art. 28. — Străinul care nu îndeplinește această îndatorire înăun- 
“trul termenului arătat la art. precedent, va pierde beneficiul jurnalului 
"de naturalizare. - 

Art. 29. — După săvârşirea jurământului, jurnalul de admiterea 
naturalizării se publică în Monitorul Oficial la stăruința şi în contul 
celui interesat. 

„„„„. Jurnalele de admiterea naturalizării românilor de origină, se pu- blică din oficiu şi gratuit în Monitorul Oficial. 
Art. 80. — Naturalizarea se constată prin exemplarul din Mon 

torul Oficial, în care sa publicat jurnalul de naturalizare şi cu diploma 
de încetăţenire ce se liberează de Ministerul justiţiei. 

Art. 31.— Diplomele se vor libera dintrun registru â-souche și vor fi semnate de Ministrul justiţiei şi contrasemnate de directorul“ 
general al serviciului judiciar. 

__„ Ele vor purta un număr de ordine şi vor fi învestite cu sigiliul Ministerului justiţiei. 

$ 4. Procedura. de wrmat îm caz de redobândire şi pierdere 
a națonalatăţii prin opțiune sau renunțare 

Art. 82. — Românea căsătorită cu un străin care voeşte a-şi păstra totuşi naționalitatea sa, va face o declaraţiune autentică înainte de că- sătorie sau cu ocaziunea contractării căsătoriei. Art. 33. —0O declaraţiune identică va, trebui să facă şi românca devenită străină prin căsătorie, precum şi românca de origină, din Ba- sarabia sau Bucovina căsătorită cu un străin, înainte de alipirea ace- stor provincii la Vechiul Regat, pentru redobândirea calităţii de ro- mâncă, în urma. încetării căsătoriei, 
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Art. 34. -— Soţia străinului naturalizat român, pentru a-şi putea . 
păstra naționalitatea dobândită prin căsătorie, sau aceea pe care şi-a 
rezervat-o cu ocazia căsătoriei, va face o declaraţiune autentică de re- 
nunţare la naționalitatea română. 

Art. 35. — Străina care a dobândit calitatea de româncă prin că- 
sătorie, în caz că voieşte, în urma încetării căsătoriei a-şi redobândi 
naționalitatea de origină, va face o declaraţiune autentică. 

Art. 36.— Copiii deveniți români prin naturalizarea tatălui şi 
cari vor să-şi păstreze naționalitatea de origină, urmează a face o de- 
claraţiune autentică de renunțare la naționalitatea română în termen 
de un an dela-împlinirea vârstei de 21 ani. 

| Art. 37. -— Declaraţiunile de cari se vorbeşte în art. 32—36 de mai 
sus, vor fi înaintate de îndată Ministerului de justiţie, iar în străină- 
tate legaţiunilor sau consulatelor, cari prin mijlocirea Ministerului de 
externe le vor trimite Ministerului de justiţie. 

“Art. 38. — La Ministerul justiţiei se vor întocmi dosare speciale 
pentru păstrarea acestor declaraţiuni cum şi registre separate de re- 
nunţări şi opţiuni. în cari vor fi trecute în ordinea alfabetică numele 
persoanelor cari vor fi făcut, asemenea declaraţiuni. 

Art. 39.— Românul care şi-a pierdut această calitate, prin aecep- 
tarea unei funcțiuni publice în ţară străină sau prin supuşenie tempo- 
vară la o protecţiune străină, precum și cel născut din părinţi români 
cari şi-au pierdut această calitate pentru a-şi putea redobândi calitatea 
de român, urmează să renunţe formal la protecţiunea străină printr'o 
declaraţiune scrisă. | 

Declaraţiunea, de renunțare o vor depune consiliului de miniştri, 
cerând autorizarea, de a-şi stabili domiciliul în România. 

Consiliul de miniştri va aviza printrun jurnal asupra cererii. 
Jurnalul de aprobare se va publica din oficiu şi gratuit în Mo- 

nitorul Oficial. 

CAPITOLUL IV 

Dispoziţiuni finale 

Art. 40. — Personalul de cancelarie al comisiunii se compune din- 
+ruin registrator-arhivar şi unul sau mai mulţi scriitori. după trebuinţă, 
desemnaţi prin delegaţiune, dintre funcţionarii direcţiunii generale a 
serviciului judiciar. 

Art. 41. — Secretariatul comisiunii va ţine următoarele registre: 
a) Un registru de intrare în care se vor trece în ordinea primirii 

lor cererile de naturalizare; | 
b) Un opis alfabetic în care se va trece numele tuturor persoane- 

lor cari au făcut cereri de naturalizare. 

LEGE 
PENTRU UNIFICAREA) MAJORITĂŢII CIVILE 

«Promulgată cu decretul No. 1343/024, Monitorul Oficial No. 80 din 11 :Aprilie 1924) 

"Art. 1. — Dispoziţiunile art. 342 şi 343 din codul civil român 
prin care se arată vârsta la care încetează minoritatea şi se fixează 
începerea majorităţii civile la 21 ani împliniţi, atât pentru bărbaţi cât 
şi pentru femei, se întind pe întreg teritoriul țării. 

Art. 2.— Se abrogă dispoziţiunile din legile XXIII din 1974 şi 
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AXĂ din 1877, în vigoare în Ardeal relative la fixarea majorităţii civile 
la 24 ani pentru bărbaţi şi femei. a , NR 

Se abrogă de asemenea şi dispoziţiunile art. 21 din codul căvil în 
vigoare în Bucovina numai în ceea ce priveşte fixarea majorităţii ci- 
vile la aceeaş vârstă. o , 

Art. 3. — Tinerii din Ardeal şi Bucovina care Ja promulgarea 
legii de faţă împlinesc 21 ani, dar nu ajunsese încă vârsta, de 24 ani, 
vor deveni majori pe ziua publicării acestei legi. 

L EG E) 
PENTRU MODIFICAREA UNOR DISPOZIŢIUNI DIN LEGEA PERSOANELOR 

JURIDICE, PRIVIND ASOCIAȚIILOR PROFESIONALE 

(Decret de promulgare No. 1108 din 20 Aprilie 1927, Monit. Of. No. 9%. - 
din 22 Aprilie 1927) 

Art. |. — Asociaţiile profesionale ce se vor constitui în baza legii sindicatelor profesionale şi a legii persoanelor juridice, în comunele unde nu există judecătorii de ocoale sau tribunale, îşi vor putea, auten- ifica actele prescrise de art. 13, alin. 2 şi art. 33, alin. 1 din legea per- soanelor juridice în faţa primarului, asistat de notar, după normele pre- văzute de legea autentificării. 
„Ari. 2. — Asociaţiile profesionale, ce se vor constitui în baza legii sindicatelor profesionale şi a legii persoanelor juridice sunt dispensate de publicaţiunea preserisă de art. 92 din legea, persoanelor juridice; ele rămân însă obligate a trimite copii de pe actele supuse formalităţii pre- văzută, de articolul citat, Ministerului muncii, care le va publica, gratuit în buletinul său. 
„Art. 3. — Pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor pro- fesionale, ce se vor institui în baza, legii sindicatelor profesionale şi a legii pentru persoanele juridice, tribunalul civil va cere numai avizul Ministerului muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale, , Art. 4. — Orice dispoziţii contrarii acestei legi sunt şi rămân abro- gate. 

REGULAMENT 
DE APLICAREA DISPOZIŢIUNILOR LEGII PENTRU PERSOANELE JURIDICE 
(jurnalul Consiliului de miniştri No, 772 din 16 Aprilie 1924 dat sub rezerva aprobării regale, Monit. Of. No. 87 din 18 Aprilie 1924) . 
n OAPITOLUL 1 - 

Dispoziţiuni generale 

Art. 1.— Asociaţiunile şi. fundaţiunile, fără scop lucrativ sau pa- trimonial, create şi organizate de particulari, vor dobândi personalitatea juridică pe baza legii promulgată prin decretul regal No. 452 din 3 Februarie 1924 ŞI în condiţiunile stabilite de prezentul regulament. „ege art. 1). 
Art. 2. — Persoanele Juridice existente la promulgarea legii vor 

    

1) A se vedea Legea persoanelor juridice, la Sfârşitul volumului INI Câdul civ. adnotat, 
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continua să funcţioneze potrivit dispoziţiunilor legilor, hotăririlor sau 
actelor cari le-au constituit, întru cât nu vor fi contrarii dispoziţiunilor 
de ordine publică, prevăzute de legea persoanelor juridice. (Lege art. 2). 
„Ari. 3.— Dela data promulgării legii pentru persoanele juridice 

orice modificare de statute ori acte constitutive sau transformare a ca- 
racterului asociaţiunii sau aşezământului, orice modificare a organelor 
de administraţie şi de control, de încetarea sau disolvarea persoanei ju- 
ridice, de lichidare şi de atribuire de bunuri atât ale persoanelor Ju- 
ridice de drept privat, existente, cât şi ale celor ce se vor forma în 
viitor, nu se vor putea 'face decât în conformitate cu dispoziţiunile 
acelei legi. (lege art. 8). 

Art. 4.— Persoanele juridice de drept privat nu pot primi li- 
beralităţi decât dacă vor fi autorizate în acest scop prin decret, regal, 
dat pe baza unui jurnal al consiliului de miniştri, în urma raportului 
ministrului sub controlul căruia cade scopul instituţiei. (Lege art. 10). 

Art. 5. — Sunt scutite de autorizare contribuţiunile sau dona- 
ţiunile, iniţiale, cotizaţiunile periodice şi subvenţiunile Statului român, 
ale judeţelor, comunelor şi în genere a tuturor. persoanelor de drept 
public, precum şi darurile manuale în bani s'au obiecte. 

In aceste din urmă cazuri direcţiunea persoanei Juridice va fi 
obligată să facă să se emite chitanţe individuale dintr'un registru cu 
matcă. (Lege art. 32). 

Art. 6.— In ce priveşte contribuţiile primite în bani, efecte sau 
articole de orice natură, pe calea apelului la caritatea. publică, se va 
proceda în conformitate cu dispoziţiunile prevăzute în legea pentru 
reglementarea şi controlul apelurilor la contribuţia benevolă a publi- 
eului, promulgată în Monitorul Oficial No. 51 din 8 lunie 1923. (Lege 
art, . 

CAPITOLUL II 

Dobândirea personalităţii juridice şi înscrierea 

persoanelor juridice 

Art. ?.— Personalitatea juridică se acordă asociaţiunilor şi aşe- 
zămintelor fără scop lucrativ sau patrimonial de către tribunalul civil 
în circumscripţia căruia s'a constituit, pe baza cererii celor direct in- 
tere saţi. (Lege art. 86). 

Art. 8. — Cererea pentru dobândirea personalităţii juridice va 
fi semnată: 

a) Pentru asociațiuni de către membrii fondatori, de către direcţie 
sau de 7 asociaţi; 

b) Pentru fondaţiuni, numai de fondator, când fondaţiunea este 
făcută prin acte între vii, iar după moartea sa şi pentru fondaţiunile 
testamentare, de organele de direcţie şi administraţie, sau de ministerul 
în competenţa căruia cade scopul asociaţiunii sau aşezământului. | 

Cererea se va prezenta tribunalului de toţi semnatarii sau de unul 
din ei. (Lege art. 86 şi 87). 

Art. 9. — Cererea de dobândirea personalităţii juridice va trebui 
să cuprindă: | 

1. 'Pitlul sau denumirea, persoanei Juridice; 
2. Obiectul şi scopul; 
3. Sediul său prineipal şi sucursalele (filialele), de vor fi; 

| 4. Numele, profesiunea şi domiciliul persoanelor cari sub orice 
titlu sunt însărcinate cu direcţiunea sau administraţiunea; 
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5. Data actelor de constituire a fondaţiei sau asociaţiei. (Lege 

art. 85). 
8). 10.— La cererea de dobândire a personalităţii juridice se 

vor alătura: 
a) Câpii legalizate în 3 exemplare de pe actul autentice de consti- 

tuire şi de pe statute, iar dacă scopul persoanei juridice cade în com- 
petinţa a două sau mai multe ministere, se vor alătura încă un număr 
“suficient de exemplare din aceste acte; 

b) Căpie de pe actele de numirea sau de alegerea organelor de 
direcţiune şi administraţie, când acestea au fost desemnate: după con- 
stituire; 

c) C&pie certificată de pe procesul-verbal al şedinţei, când adop- 
tarea statutelor sau numirea organelor de administraţie s'a tăcut într'o 
adunarea, generală. (Lege art. 87). 

Art. 11. — Tribunalul constatând că formele şi cerinţele articole- 
lor de mai sus sunt îndeplinite, va cere prin adresă avizul ministerului 
în competenţa căruia cade scopul asociaţiunii sau aşezământului, înain- 
tându-i totodată şi un exemplar de statute şi act constitutiv. 

În cazul când scopul persoanei Juridice cade în competinţa a, două 
sau mai multe ministere se va cere şi avizul acestora. (Lege art. 3 şi 89). 

Art. 12. — Ministerul respectiv odată sezisat va proceda la cer- 
cetările necesare, dându-și avizul său în termen de:15 zile libere dela 
primirea adresei tribunalului. 

Avizul ministerului va euprinde informaţiile necesare asupra uti- 
lităţii asociaţiei sau aşezământului, cât şi dacă actul constitutiv şi sta- 
tutele conţin toate dispoziţiunile necesare pentru a asigura realizarea 
scopului şi o bună administraţie a fondurilor. 

„__ Dacă asociaţia sau aşezământul în momentul când se cere dobân- 
direa, personalităţii juridice este deja în activitate, se va arăta şi felul 
activităţii ei în raport cu scopul şi cu dispoziţiunile statutelor sau re- 
gulamentelor, în baza cărora a funcţionat. 

Odată cu avizul, ministerul va restitui tribunalului exemplarul de 
statut şi act constitutiv ce i s'a trimis. (Lege art. 3 şi 89). 

__ „Art. 183. — După primirea avizului! ministerului competent sau 
după expirarea termenului prevăzut la articolul precedent, tribunalul 
fixează, ziua de judecată, citând pe ministerul competen şi pe persoa- 
nele ce au semnat cererea, la sediul declarat al asociaţiei sau aşeză- 
mântului. (Lege art. 3 şi 89). 

J Art. 14.— La termen tribunalul va cerceta în camera de consiliu 
dacă actele depuse pentru dobândirea personalităţii juridice îndepli- 
nese condiţiunile prevăzute de legea şi regulamenţul persoanelor Ju- 
ridice şi după ascultarea părţilor şi a concluziunilor delegatului mi- 
nisterului competent şi ale ministerului public, va pronunța, sentinţa 
in şedinţă publică. 

„_„. În caz de admiterea cererii, va ordona şi înscrierea persoanei Ju- 
ridice în registru respectiv. , 

Neprezentarea, coneluziunilor serise sau orale ale ministerului 
competent se consideră în favoarea constituirii persoanei juridice. (Lege 
art. 3 şi 89). | 

Art. 15. — Sentința se dă fără drept de opoziţie şi cu apel în ter- 
men de 10 zile libere: dela pronunţare.. 

Apelul se declară de părţile interesate, de ministerul publie sau 
de ministerul respectiv la grefa tribunalului şi se judecă cu aceeaş pro- 
cedură ca şi la tribunal în termen de cel mult; 15 zile dela declararea lui. 
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Deciziunea Curţii nu este supusă opoziţiei, ci numai recursului 
în termen de 15 zile dela pronunțare. (Lege art. 90). o 

Art. 16.— Hotărirea judecătorească de admitere rămasă defini- 
tivă va fi înscrisă în registrul special al persoanelor juridice, prin în- 
grijirea grefierului. 

Numai după îndeplinirea acestei formalităţi persoana juridică va 
avea fiinţă legală. (Lege art. 4 şi 90). 

Art. 17. — Înscrierea în registru va cuprinde, după actele din do- 
sar, toate datele prevăzute la art. 9 şi 10 din regulament, cum şi data 
Şi numărul hotăririi cari i-au daţ fiinţă şi ordonat înscrierea. 

Menţiune despre această înscriere se va face pe toate cele 3 
exemplare de statute. şi acte constitutive prevăzute la art. 10 litera a. 
(Lege art. 91). | 

Art. 18. — După înscrierea deciziunii definitive în registrul per- 
soanei Juridice, grefa este obligată: 

d) A face să se publice fără întârziere textul acestei înscrieri în 
Monitorul Oficial şi în 2—83 ziare mai răspândite la stăruința şi pe 
contul celor interesaţi; 

Să se comunice ministerului competent o câpie de pe deciziu-- 
neu de înscriere, însoţită de un exemplar din statute şi din actul con- 
stitutiv, cu menţiunea prevăzută de ultimul aliniat al art. precedent. 

Un al duilea exemplar după Statut şi după actul constitutiv se: 
va libera direcţiunii persoanei Juridice, iar cel de al treilea exemplar 
se va păstra la dosarul respectiv. (Lege art. 99). 

Art. 19. — Organele de direcţiune sau lichidatorii persoanei ju- 
ridice şi orice persoană interesată vor declara imediat grefei spre în- 
seriere în registrul pesoanelor juridice şi spre publicare: 

1. Orice modificare a statutelor şi în general a organizării saw 
scopului persoanei juridice, precum şi încetarea, disolvarea sau lichi- 
darea ei; 

2. Orice modificare privind compunerea, atribuţiunile, schimbarea. 
de domiciliu, numirea, și înlocuirea organelor de direcţie, administraţie 
şi lichidare. 

Persoanele desemnate mai sus se vor îngriji totdeodată şi de. 
publicările necesare. 

Odată cu declaraţiile de înscriere se vor remite grefierului şi 
toate actele justificative necesare în sprijinirea cererii. (Lege art. 93). 

Art. 20.— În caz de schimbare de domiciliu, toate înscrierile şi 
înregistrările ulterioare cerute de lege se vor face la grefa tribunalului. 
noului domiciliu. . 

In acest caz direeţiunea persoanei juridice va cere tribunalului 
vechiului sediu ca pe baza actului care hotărăşte schimbarea domici- 
liului, să radieze înscrierea în registrul său şi în acelaş timp să se co- 
munice tribunalului noului sediu spre înscrierea din nou, copie certi- 
ficată după toate notele înscrise în registrul dela tribunalul vechiului 
sediu până la data mutării domiciliului asociaţiei sau aşezământului. 
(Lege art. 93). 

Ari. 21. — Un aşezământ creat de o persoană juridică nu poate 
avea o personalitate distinctă de accea a persoanei juridice care l-a creat 
decât dacă i se recunoaşte formal aceasta în condiţiunile statornicite 
de lege. , 

Nu se poate recunoaşte personalitatea juridică asociaţiunilor şi 
fundaţiunilor cari au un obiect ilicit, contra ordinei publice sau bune- 
lor moravuri sau cari sunt formate în vederea unui asemenea scop. 
(Lege art. 5 şi 6). , 
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CAPITOLUL III 

Constituirea, organizarea, funcţionarea şi încetarea 
persoanelor juridice 

Art. 22. — Organizațiile cari pot dobândi personalitate Juridică 
în baza legii, se deosebesc în asociaţiuni şi fundaţiuni. (Lege art. 31). 

Art. 23. — Asociaţiunea. este convenţiunea prin care mai multe 
persoane pun în comun, în mod permanent, contribuţiunea, lor mate- 
rială, cunoştinţele și activitatea lor pentru realizarea, unui scop care nu 
urmăreşte foloase pecuniare sau patrimoniale. , _ Ş 

Scopul acestor fel de asociaţiuni poate fi pur ideal, să corespundă 
intereselor generale ale colectivităţii sau numai unei categorii sociale 
din cari asociaţii fac parte sau în fine să corespundă intereselor per- 
sonale nepatrimoniale ale asociaţiilor. (Lege art. 31). | 

Art. 24. — Fundaţiunea este actul prin care o persoană fizică sau 
juridică constitue un, patrimoniu distinct şi autonom de patrimoniul 
său propriu şi-l destină, în genere, în mod permanent realizării unui 
scop ideal, de interes obștese. (Lege art. 66). 

A. Constituirea 

Art. 25. — Constituirea asociaţiunilor şi tundaţiunilor între vii, 
în vederea dobândirii personalităţii juridice, se va face numai pe bază de acţe autentice. 

e asemenea vor fi făcute în formă autentică: statutele ce vor trebui să însoţească actul de constituire al asociaţiei, ca şi actele sau orice alte alcătuiri ar putea însoţi actul de tundaţiune, precum şi orice modificări ulterioare aduse acestor acte. (Lege art. 33 şi 67). Ari. 26. — Fundaţiunea testamentară se va constitui printr'una din formele prevăzute pentru testamente. (Lege art. 67). Art. 27. — Actele constitutive vor cuprinde în mod obligator: Pentru asociaţiuni: 
4) Denumirea asociaţiei; 
b) Sediul principal; 

_ 6) Numele şi contribuţiile materiale ale fondatorilor în numerar, în efecte sau în orice fel de bunuri, cu evaluarea pe preţul curent, ennstituind patrimoniul iniţial al asociaţiei; a d) Numărul şi numele persoanelor cari compun asociaţiunea, pre- cum şi a acelor cari formează consiliul de administraţie şi comisia de control, cu menţionarea, profesiunii, domiciliului şi naţionalităţii lor. Pentru fondaţiuni: 
Scopul. 

2. Constituirea patrimoniului. (Lege art. 34 şi 79), _ Ari. 28. — Statutele asociaţiuni sau fondaţiunii, vor cuprinde in mod obligator: 
” a) Denumirea, asociaţiunii sau fondaţiunii; 

b) Scopul şi obiectul; 
c) Durata; ” 
d) Sediul principal şi al filialelor, dacă sunt; €) Modul de alcătuire şi de funcţionare a organelor de admini- siraţie, direcţie şi de control. 
In ce priveşte asociaţiunile, statutele vor specifica şi modul de completare a patrimoniului iniţial, Precum şi modalitatea stabilirii cotizaţiunilor periodice. (Lege art. 33, 34 şi 73). 
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Ari. 29. — Asociaţiunea pentru a putea dobândi personalitatea 
„juridică, trebue să fie compusă din cel puţin 20 de membri şi să prezinte 
în statute o organizare din care să rezulte voinţa cooperativă indepen- 
dentă de voinţa asociaţilor ca indivizi şi constituirea unui patrimoniu 
distinct şi autonom de patrimoniul individual al fiecărui asoeiat. 

Patrimoniul social de fundare trebue să fie în măsură de a realiza 
cel puţin parţial scopul pentru care se constitue asociaţia. 

Statutele asociaţiunii vor prevedea formalităţile şi condiţiunile 
de admitere pentru membri ca: etate, sex, profesiune, ete. 

De asemenea, cazurile de excludere, procedura de urmat şi orga- 
nele în drept a o pronunţa. In lipsa unor asemenea, dispoziţiuni statutare 
excluderea nu se poate pronunţa decât de adunarea generală cu o 
majoritate de 2/3 a membrilor prezenţi. 

Asociatul se poate retrage oricând din asociaţie cu condiţiunea 
de a-şi comunica cererea direcţiunii cu cel puţin 6 luni înainte de 
tinele anului social. (Lege art. 32). 

Art. 80.— Se specifică că în ce priveşte condiţiunile de admi- 
tere ale membrilor în asociaţiunile cu caracter profesional, statutele 
vor trebui să respecte în totul dispoziţiunile speciale ale art. 2, al. I, art. 
4 şi art. 60 din legea asupra sindicatelor profesionale, publicată în 
Monitorul Oficial No. 41 din 26 Mai 1921. (Lege art. 106). 

B. Organizarea 

Ari. 31.— Asociaţiunile şi fundaţiunile sunt conduse de organe 
de direcţiune şi de administraţie şi controlate de organe proprii de 
verificare, în afară de controlul exercitat conform legii de către mi- 
nisterele respective. (Lege art. 35). | 

Art. 82. — Statutele asociaţiunii sau actele cari vor regula. orga- 
nizarea, fundaţiei vor trebui să specifice în mod precis alcătuirea şi 
atribuțiunile consiliului de administraţie, a direcţiei şi a organelor de 
control. (Lege art. 37 şi 79). 

Art. 33.— Consiliul de administraţie va lucra în marginea drep- 
turilor conferiţe de statute sau a puterilor delegate lui de adunarea 
generală. 

Privitor la funcţionarea consiliului de administraţie, statutele vor 
specifica: 

a) Numărul membrilor ce urmează să-l compună, durata numirii 
sau alegerii lui, modalitatea şi epoca reînnoirii; 

b) Data când urmează să aibă loe şedinţele şi majoritatea cu 
care se iau hotărîrile; | 

c) Persoana sau persoanele din sânul consiliului cari vor repre- 
zenta instituţia, în toate actele vieţii sale juridice, dacă acest drepi nu 
este special rezervat prin statute direcţiunii; 

d) Modul cum se va completa locurile devenite vacante în sânul 
sonsiliului până la ţinerea adunării generale. (Lege art. 35). 

Art. 34. — Direcţia persoanei juridice va putea, fi încredinţată 
uneia sau mai multor persoane, cari vor lucra în conformitate cu dis- 
pozitiunile statutare. sau în lipsa acestora pe baza hotărtrii adunării 
generale. (Lege art. 35). 

Art. 35. — Organele de control vor funcţiona numai pe baza di- 
spoziţiunilor statuare sau a actelor cari organizează funcţionarea fun- 
daţiunii, autoritatea ei nefiind subordonată decât adunării generale, 
sau altor organe superioare anume specificate în aceste acte. (Lege 
art. 35). 
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Art. 86.— Când vreunul din organele de administraţie şi de con- 
trol ale asociaţiei nu pot funcţiona din cauza absenței, vacanței, boalei 
sau oricărei alte cauze de împiedecare a, vreunuia din membrii lor şi când 
statutele nu dispun în consecinţă, locurile se vor completa de preşedin- 
tele tribunalului dela sediul asociaţiei, din oficiu sau la cererea celor 
interesaţi, dând delegaţiune provizorie în condiţiunile statutelor, actu- 
lui constitutiv şi legii asociaţiunilor ce personal va crede că ar putea 
răspunde mai bine acestor chemări şi cari vor funcţiona până la con- 
vocarea adunănii generale în condiţiunile stabilite de statut şi lege. 
(Lege art. 46). “ 

Art. 37. — Când organele de administraţie şi de controi ale fun- 
daţiunilor nau fost determinate prin actul de constituire sau când 
ele nu mai pot fi completate din orice cauză, atunci numirea lor se va 
tace de Curtea de apel la cererea Ministerului public, a ministerului 
competent sau la stăruința uneia din părţile interesate. (Lege art. 14). 

Art. 38. — Când organizarea fundaţiunii se constată insuficienţă 
pentru a asigura conservarea, bunurilor sau realizarea scopului urmă- 
rit, ea se poate modifica prin deciziunea Curţii de apel. 

Deciziunea, Curţii se va, da, pe baza cererii organelor de admini- 
straţie a fundaţiunii sau a ministerului competent, după ce se va fi 
luat şi avizul comisiunii superioare a persoanelor juridice: 

Deciziunea Curţii de apel va stabili şi bazele nouei organizări 
cari vor servi -fie la modificarea regulamentului de organizare și 
funcţionare a fundaţiunii, fie la întocmirea unui nou regulament. 

Regulamentul se modifică sau se întoemeşte de organele de di- 
recţie şi administraţie ale fundaţiei, se aprobă de ministerul care re- 
prezintă interesele generale servite de fundaţiune şi se transcrie în 
extras în registrul de persoane juridice, îndeplinindu-se formalităţile 
prevăzute de regulamentul de faţă. N 

Atât organele de direcţie şi de administraţie cât şi ministerul 
şi autoritatea judecătorească vor da în totdeauna dispozițiunilor nelă- 
murite din actul de fundaţiune interpretarea care poate asigura, scopul 
fundaţiunii. 

După aceeaş procedură, Curtea de apel luând şi avizul comisiunii 
superioare a persoanelor juridice, va putea modifica scopul fundaţiunii 
în parte realizabil, atunei când se constată că el nu mai âre caracterul 
lui primitiv şi fundaţiunea nu mai corespunde nevoilor sociale şi in- 
tențiunilor ce fondatorul ar manifesta în mod normal dacă i-ar sta 
în putinţă. | | 

La „modificarea sau întocmirea regulamentului fundaţiei, se va avea în vedere dispoziţiunile din prezentul regulament privitoare la organizarea şi îuncţionarea persoanelor juridice. (Lege art. 78 şi 79). 
„Art. 89. — Dacă patrimoniul fundaţiunii nu seste sufidient sau dacă, din orice alte cauze fundaţiunea, nu poate fi asttel organizată, încât 

să asigure realizarea scopului pentru care a fost creată, Curtea, de apel, 
cu avizul comisiunii „Superioare a persoanelor juridice poate dispune 
dacă actul de fundaţiune nu se opune, ca patrimoniul ei să fie trecut 
la o altă fundaţiune de drept privat în ţară sau instituţie de drept 
public, având acelaş scop sau un scop cât mai asemănător posibil. 
„„.„„Se vor respecta pe cât posibil dispoziţiunile fondatorului conci- 

liabile cu noua situaţie. 
, Hotărîrea Curţii se va da pe baza cererii fie a organelor de di- 

reeţie sau administraţie ale fondaţiei, fie a ministerului sub controlul 
căruia cade fundaţiunea. 

În asemenea cazuri se va face şi radierea din registrul persoane-



  

Anexe REGULAMENTUL LEGII PENTRU PERSOANELE JURIDICE Art, 40-43 

lor juridice a fundaţiunii dizolvate prin deciziunea Curţii de apei. 
(Lege art. 76). 

Art. 40. — Asociaţia în afară de organele de administraţie şi 
de control prevăzute la -art. 73 din lege, va avea ca organ superior o 
adunare generală formată din asociaţii cari întrunesc condiţiunile pre- 
văzute de statute. 

“Poţi asociaţii au drept de vot egal. (Lege art. 36 şi 39). 
Art. 41. — Statutele vor stabili: 
1. Data ţinerii adunării generale ordinare; 
2. Cazurile când se poate convoca adunarea generală extra- 

ordinară; - 
3. F'ormalităţile convocării şi organele în drept a le convoca. 
Când statutele nu dispun, convocarea se va tace de direcţia sau 

consiliul de administraţie, din oficiu sau după cererea scrisă sau mo- 
tivată a cel puţin o cincime din numărul asociaţilor, de asemenea se va 
putea face de tribunal în cazurile prevăzute la art. 37 din lege. 

Convocarea va trebui să cuprindă ziua, ora şi locul unde urmează 
a se ţine adunarea, precum şi ordinea de zi; în afară de cazurile ur- 
gente, constatate de direcţie, convocarea va fi comunicată cu cel puţin 
3 zile libere tuturor părţilor interesate; 

4. Modul constituirii biroului adunării; 
5. Numărul de membri ce trebue să fie prezenţi la prima şi a 

doua convocare pentru ca adunările să fie considerate valabil eonsti- 
tuite, cât şi majorităţile cu cari se pot lua hotărtrile. 

Dacă statutele nu dispun, şedinţele adunării nu vor putea fi con- 
siderate ca valabil constituite decâţ dacă la invitaţiile făcute a răspuns 
un număr de membri cari după prima convocare să reprezinte majo-" 
ritatea, absolută din totalul asociaţilor. | 

In caz contrar, adunarea se amână pentru o altă dată stabilită 
de mai îrainte prin ordinea de zi a primei convocări, când adunarea 
va putea avea loc cu oricari va fi numărul asociaţilor prezenţi. 

Hotărtrile adunărilor generale se iau cu majoritatea absolută a 
membrilor prezenţi, în afară, de cazurile mai jos specificate: 

a) Excluderea asociaţilor, când hotărîrea se va lua cu o majori- 
tate de 2/3 din numărul membrilor prezenţi: 

b) Deciziunile privitoare la disolvarea asociaţiunii sau la schim- 
barea scopului social se iau cu majoritate de 2/3 din numărul total al 
asociaţilor prezenţi şi absenţi. 

6. Modul de votare; 
7. Atribuţiunile adunării generale. (Lege art. 36, 39 şi 49). 
Art. 42. — Cad în competinţa adunării generale toate actele cari 

mu sunt rezervate în mod special prin statutele organelor de admini- 
straţie şi de control. : 

In mod special însă rămân adunării generale următoarele atri- 
buţiuni: 

1. Verificarea şi aprobarea bilanţului şi a contului de gestiune; 
2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administraţie; 
3. Stabilirea prestaţiilor şi a cotizaţiunilor la cari vor fi supuşi 

asociaţii; 
5. Aprobarea şi modificarea bugetului. (Lege art. 38). 
4. Alegerea şi revocarea organelor de administraţie şi de control; 
Art. 43. — Statutele vor stabili cărui organ al asociaţiei îi apar- 

ține dreptul de a hotărî întemeierea de noui filiale, de asemenea asupra 
modului de funcţionare al acestor filiale şi raporturile dintre filiale şi 
centrala lor. (Lege art. 34). _ 
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Art. 44. — Statutele asociaţiei sau actele cari dispun organizarea 
fondaţiilor vor determina data încheierii anului financiar, când se vor 
întoemi bilanţul şi contul de gestiune (veniturile şi cheltuelile). | 

Când statutele nu fixează data încheierii bilanţului acesta va fi 

întocmit, pe data de 31 Decemvrie. (Lege, art. 45). _ 
Art. 45.— Bilanţul se va încheia pe baza următoarelor acte: 
a) Inventarul amănunţit al bunurilor mobile şi imobile, cuprin- 

zând felul şi valoarea lor ce se va înocmi la finele fiecărui an social. 
Se va nota în inventare şi toate datoriile ce instituţia ar avea de plată 
la această epocă; | 

b) Registrul-jurnal în care se va fi notat în cursul anului pe mă- 
sura efectuării lor, toate intrările şi ieşirile de bunuri mobile sau imo- 
bile cari contribuese la sporirea sau micşorarea patrimoniului persoa- 
nei juridice. (Lege art. 45). _ 

Art. 46. — Bilanţul în cele două părţi distincte ale sale (activul 
şi pasivul) va cuprinde: 

I. Elementele constituind activul persoanei juridice şi anume: 
a) Numerariul aflat în casă sau depus la diferite instituţiuni fi- 

nanciare; 
b) Valoarea efectelor publice aflate în casă sau depuse spre pă- 

strare la alte instituţiuni; 
c) Valoarea mobilelor şi diverselor instalaţiuni proprii; |. 
d) Valoarea diverselor articole şi materiale ce sar afla în depo- 

zitele instituţiei la facerea inventarului, de asemenea valoarea mobilie- 
rului, instrumentelor, vehiculelor şi altor bunuri asemănătoare, ete., cari 
ajută la atingerea, scopului persoanei juridice, ete. 

II. Elementele constituind pasivul persoanei juridice şi anume: 
1. Datoriile ce instituția a contractat; 
2. Restul formând patrimoniul net al persoanei juridice va figura 

în bilanţ: 
a) Sub forma unui fond global sau diverse fonduri speciale pre- 

văzute de statute sau actul de fondaţie, şi 
b) Eixcedentul eventual al anului. (Lege, art. 45). 
Art. 47. — Contul de gestiune (venituri şi cheltuieli) întocmit pe 

baza, dispoziţiunilor speciale prevăzute de statute va cuprinde: 

I. La venituri 

a) Excedentul raportat din anul precedent; 
b) Veniturile proprii ale persoanei juridice şi anume: cotizaţiile 

membrilor, taxele cu cari contribuesc cei ce se folosese de pe urma 0pe- 
Tei întreprinsă de instituţie, dobânzile şi cupoanele rezultate din pla- 
sarea, sumelor disponibile, veniturile imobilelor precum şi ale tuturor 

„ întreprinderilor economice proprii; 
„_„„6) Văloarea subvenţiilor periodice acordate de diferite institu- 
țuni publice sau private; 
„_.d) Sumele provenite din diverse (venituri întâmplătoare: dona- 

huni, contribuţiuni, produsul serbărilor şi al apelurilor adresate cari- 
tăţii publice, ete.; 

e) Deficitul eventual al-anului. 

II. La cheltueli 
1. Deficitul eventual reportat din anul precedent; 
2, Sumele ce s'au cheltuit în special pentru realizarea scopului persoanei juridice; 

o 
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3. Sumele cheltuite cu administraţia în general (salarii, luminat, 
încălzit, chirii, ete.) şi cu întreţinerea sau amortizarea mobilelor şi imo- 
bilelor instituţiei; 

4. Eixcedentul eventual al anului. (Lege art. 45). 
„Art. 48. — Direcţia sau administraţia persoanei juridice, coneo- 

mitent cu încheierea bilanţului şi a contului de gestiune pe anul expi- 
rat, va procea la întocmirea bugetului de cheltuieli şi venituri pentru 
anul ce urmează. (Lege art. 45). | 

Art. 49. — Bugetul se va întocmi pe capitole şi articole, deosebin- 
du-se sumele după criteriile prevăzute la art. 44 din lege şi art. 47 din 
regulament, privitoare la întocmirea contului de gestiune. 

La, înregistrarea încasărilor şi plăţilor în general şi la aprobarea 
şi ordonanţarea, cheltuielilor în special, se va ţine seamă de alocaţiunile 
bugetare. (Lege art. 45). | 

Art. 50. — Bilanţul, contul de gestiune şi bugetul, după ce au fost 
verificate de organele de control prevăzute de istatutele persoanei Ju- 
ridice, se vor supune aprobării adunării generale sau altor organe spe- 
ciale prevăzute prin actul de fondaţie sau prin legi speciale. (Lege 
art. 38). 

rt. 51. — In termen de trei luni după închiderea bilanţului, o 
copie în două exemplare după conturile prevăzute la articolul precedent 
se va, înainta ministerului sub controlul şi autoritatea căruia se găseşte 
persoana juridică. 

Ministerul, după ce va verifica conturile primite va înapoia di- 
recţiei persoanei juridice un exemplar vizat, iar celălalt exemplar se 
va, păstra în arhiva ministerului. (Lege art. 49). 

Arţ. 52.— De asemenea, după ţinerea adunării generale în care 
“a aprobat bilanţul şi, bugetul asociaţiei, se va înainta ministerului 
rcepepi şi o copie certificată după procesul-verbal al şedinţei. (Lege 
art. , 

C. Incetarea personalităţii 

Art. 53. — Asociaţiunile şi fundaţiunile îşi pierd personalitatea 
juridică în următoarele cazuri: 

I. De plin drept: 
a) Când scopul social este îndeplinit; 
b) Când scopul social nu mai poate fi realizat; 
c) Când asociaţiunea sau fondaţiunea fiind insolvabilă este ne- 

voită să lichideze. 
Pentru persoanele juridice sub formă de asociaţiune se mai a- 

daogă următoarele cazuri: 
1. Când a expirat termenul pentru care asociaţiunea a fost con- 

stituită; 
2. Când organele de administraţie şi control nu mai pot fi con- 

stituite în conformitate cu statutele; 
3. Când numărul asociaţilor va fi scăzut sub limita fixată de sta- 

tute sau de lege. 
II. Prin judecată: 
a) Când mijloacele ce se întrebuinţează pentru realizarea, sco- 

pului sau însuşi scopul au devenit ilicite, contrare bunelor moravuri 
sau ordinei publice; 

b) Când asociaţiunea sau fundaţiunea, fără a fi îndeplinit forma- 
lităţile legale necesare pentru transformarea scopului social, urmă- 
reşte un alt scop decât acel pentru care s'a constituit şi pe care l-a de- 
clarat; 
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c) Când patrimoniul fundaţiunii este insuficient şi Curtea, de apel 
va fi hotărît trecerea la o altă fundaţiune; L Lu 

d) Pentru asociaţiuni şi când adunarea generală ia hotăriri con- 
trare dispoziţiunilor statutare sau legii. 

III. Prin hotărîrea puterii executive, în cazurile prevăzute de art. 
25 şi 26 din lege. . 

IV. Prin voinţa părţilor, în cazul când adunarea, generală a aso- 
ciaţiei va fi hotărît disolvarea în modul şi condiţiunile prevăzute de 
lege. (Lege art. 53). 

D. Tachidarea 

Art. 54. — Lichidarea "patrimoniului  pessoanelor „Juridice de 
drept privat se va face în conformitate cu dispozițiunile art. 55—65 
din lege. (Lege art. 54 —65). 

Art. 55. — În caz de disolvare a persoanei juridice, lichidatorii se 
vor numi după cum urmează: 

a) Prin sentinţa care hotărăşte disolvarea, în caz când aceasta 
a avut loc prin judecată; 

b) De tribunalul civil dela sediul social, în camera de consiliu, 
la stăruinţele Ministerului public, sau a oricărui interesat, în cazurile 
când disolvarea a avut loc de drept sau pe baza hotărîrii puterii 
executive; 

-€). De adunarea generală a asociaţiei când disolvarea s'a făcut pe baza hotărârii acestui organ. In caz când adunarea generală de liofi- dare n'a numit lichidatorii, lichidarea patrimoniului se face de chiar 
organele de direcţie sau administraţie. (Lege art. 54). 

E. Radierea înscrierii, şi destinațiunea bunurilor 

„Art. 56. — Radierea persoanei Juridice din registrul de persoane Juridice se face pe baza actului care a constatat, declarat sau hotărit disolvarea sau în urma mutării sediului persoanei juridice. (Lege art. 30). 
„Ari 57. — Oricare ar fi cauza încetării personalităţii juridice pa- trimoniul persoanei juridice rezultat pe urma, lichidării, va primi de- stinaţiunea indicată în actul de fundaţiune sau în statute. (Lege art. 27). 

____ Art. 58.— La asociaţiuni, în caz de tăcere a statutelor, destina- țiunea o va hotărî adunarea, generală care a avut loc înaintea disolvării. 
In lipsa unei dispoziţiuni statutare sau a unei hotărâri a adunării generale sau în faţa unei hotărîri luate în contra dispoziţiunilor sta- tutare sau a legii, destinaţiunea patrimoniului o va hotărî comisiunea superioară a persoanelor juridice după ce va lua şi avizul ministerului sub autoritatea şi controlul căruia, cădea persoana juridică desființată. 

„In toate aceste cazuri bunurile rămase nu vor putea fi atribuite decât „unei persoane juridice de drept privat din țară cu seop identic. sau similar, sau persoanei juridice de drept publie reprezentând în Stat interesele servite de persoana juridică, desființată. (Lege art. 27). | Ari. 59. — In cazul când persoana, Juridică a fost disolvată prin Judecată sau prin hotărîrea puterii executive, potrivit arţ. 53 ($ II alin. a şi & şi $ III) din regulament, atunci patrimoniul ei va trece la fondul de asistență socială. (Lege art. 28). 
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CAPITOLUL IV 

Uniunile şi federaţiile de persoane juridice 

Art. 60. — Două sau mai multe persoane juridice se pot constitui: 
de scopul social al fiecărei persoane Juridice în parte. 
în uniuni sau federaţiuni, spre realizarea unui scop unitar şi apropiat 

Aceste asociaţiuni de persoane juridice nu pot dobândi personali- 
tatea juridică decât dela Curtea de apel în circumscripţia căreia ur- 
mează ca uniunea sau federaţiunea să-şi aibă sediul principal. 

Personalitatea, juridică nu se poate acorda, decât dacă se constată, 
din punctul de vedere al realizării scopului general urmărit, necesita- 
tea uniunii sau federaţiunii. | 

Nu se poate recunoaşte personalitatea juridică unei colectivităţi 
de asociaţiuni sau aşezăminte nerecunoscute ca persoane juridice. 
(Lege art. 5 şi 102). | 

Art. 61. — Procedura de urmat pentru dobândirea personalităţii 
juridice şi înscrierea, acestor asociaţiuni de persoane juridice este cea 
prevăzută la cap. LL din prezentul regulament pentru asociaţiuni. 

Se specifică că pentru dobândirea personalităţii juridice în afară 
de avizul ministerului competent, se va cere în toate cazurile în mod 
obligator şi avizul comisiunii superioare a persoanelor juridice. (Lege 
art. 102 şi 103). 

Art. 62. — Reprezentanţii uniunii sau federaţiei sunt obligaţi ca 
în cererea, de recunoaştere şi înscriere, în afară de stipulaţiunile pre- 
văzute pentru asociaţiuni, să indice numărul, numele şi sediul persoa- 
nelor juridice cari o formează, alăturând şi căpii după deciziunile prin 
care s'a recunoscut fiecăreia personalitatea juridică. (Lege art. 103). 

Art. 63. — Uniunile şi federaţiunile se vor constitui printr'un act 
constitutiv în forma autentică, însoţit de statutele respective, confor- 
mându-se dispoziţiunilor prevăzute în prezentul regulament pentru 
constituirea, organizarea! şi încetarea funcţionării persoanelor juridice 
sub forma de asociaţiuni. (Lege art. 3 şi 103). 

Art. 64. — Statutele acestor uniuni sau federaţii vor cuprinde în- 
tre altele: 

a) Regulele după cari persoanele juridice aderente vor-ti repre- 
zebtate în consiliul de administraţie şi în adunările generale, cât şi mo- 
dalitatea numirii sau alegerii organelor de control; 

b) Condiţiunile sub. cari se pot primi adeziunile persoanelor Ju- 
ridice, stabilite astfel încât să contribue la unificarea conducerii şi acti- 
vităţii instituţiunilor asociate. (Lege art. 104). 

CAPITOLUL V - 

Supraveghere şi control 

Art. 65.— In afară de controlul instituit prin statute sau actul 
constitutiv, Statul are un drept general şi permanent de supraveghere 
şi control asupra tuturor persoanelor juridice de drept privat fără scop 
lucrativ, asociaţiuni, fundaţiuni, uniuni sau federaţiuni. 

Acest control are de scop pe de o parte ca persoanele juridice să 
funcţioneze şi să se administreze potrivit cu scopul şi dispozițiunile sta- 
tutelor, actelor constitutive şi regulamentelor, iar pe de altă parte ca 
ele să nu lucreze împotriva bunelor moravuri, ordinei publice şi sigu- 
zanţei Statului. (Lege art. 15). | 

4 
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Art. 66. — Acţiunea generală de supraveghere şi control se va 
exercita de: , , 

1. Ministerul sub autoritatea şi controlul căruia cade persoana, ju- 
ridică după distincţiunea dela, art. 16 din lege, prin delegaţii şi inspec- 
torii săi, precum şi prin comisiunea superioară a persoanelor Juridice; 

2. Ministerul public; | 
3. Delegații autorităţilor Judeţene şi comunale, însă numai pen- 

tru persoanele juridice pe cari le subvenţionează. (Lege art. 15). 
Art. 67..— Când scopul persoanei juridice cade în competenţa a 

două sau mai multe ministere, fiecare din ele au exerciţiul acţiunii de 
control şi supraveghere. 

Când scopul nu este suficient caracterizat din punctul de vedere 
al competinţei organelor de control, atunci persoanele juridice cad sub 
supravegherea Ministerului de interne. (Lege art. 21). 

Art. 68. — Cu ocazia exercitării controlului, delegaţii şi inspee- 
torii ministerelor vor avea să se informeze şi să cerceteze dacă activi- 
tatea, persoanei juridice şi administrarea fondurilor ei se face în con- 
formitate cu statutele şi actele de fundaţie şi în marginea hotărtrilor şi 
aprobărilor date de organele superioare instituite prin aceste acte sau 
prin legi speciale. 

„De asemenea dacă instituţiunile create corespund şi-şi desfăşoară 
acţiunea potrivit condiţunilor statornicite prin actele lor de bază și 
dacă această activitate nu este contrară condiţiunilor generale de ordine 
publică din Constituţie şi din legile ţării. (Lege art. 15 şi 18). 
| Art. 69. — Delegații ministerelor, judeţelor, sau comunelor sau 
inspectorii ministerelor vor face cel puţin de două ori pe an o inspee- 
ție amănunţită a activităţii persoanelor juridice subvenţionate, con- 
semnând cele constatate într'un raport, pe care îl vor înainta, ministeru- 
lui competent. | 

Pentru persoanele juridice nesubvenţionate această inspecţie se 
va face cel puţin odată pe an, prin delegaţi speciali ai ministerului 
competent, din oficiu, sau după cererea organelor de direcţie sau admi- 
nistraţie a persoanelor juridice. (Lege art. 16 şi urm.). 

__Art. 70. — Fiecare minister va, face să se ţie un registru special 
pe intregul minister sau pe direcţii, în căre se vor înscrie toate per- 
soanele Juridice recunoscute şi subordonate controlului şi supravegherii 
or. 7 

In acelaşi registru se va, înscrie: 
1. Toate modificările aduse actelor după cari se conduc persoa- 

nele juridice; 
„2. Data şi totalul bilanţului şi contului de gestiune ce persoanele 
Juridice sunt datoare să le încheie şi să le înainteze anual ministerului; 

3. Datele la cari s'au făcut diversele inspecții. (Lege art. 92). 

Numirea delegaților, drepturile şi îndatoririle lor 

„Art. 21. — Autorităţile de Stat, judeţ sau comună, de câte ori sub- venționează o persoană juridică .vor avea dreptul de a-şi numi dele- 
gatul. lor permanent pe lângă organele de direcţie sau administraţie a acestei instituţii. | Se i 

u ocazia acordării subvenţiunilor, autorităţile respective vor pu- tea cere persoanelor juridice, pe cale de convenţiuni, adoptarea unui anumit program de activitate şi introducerea în statutele sau regula- mentele lor a modificărilor necesare, pentru a, asigura, aducerea la, în- deplinire a programului convenit, în marginea scopului social stabilit 
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prin ai de constituire al persoanei juridice subvenţionate. (Lege 
art. . 

Art. 72. — Autorităţile interesate nu vor putea numi pe lângă 
fiecare din persoanele juridice ce subvenţionează decât un delegat. 

Aceeaş persoană poate fi delegată de mai multe autorităţi şi în 
acelaş timp ea poate să îndeplinească această funcţiune pe lângă mai 
multe persoane juridice. . 

Delegații vor putea fi numiţi dintre funcţionarii superiori ai au- 
torităţii care exercită controlul sau membrii comitetelor ori ai comisiu- 
nilor cari funcţionează pe lângă minister. (Lege art. 17). 

Art. 73. — Delegații autorităţilor vor colabora cu organele de di- 
recţie şi administraţie a persoanelor juridice pe baza instrucţiunilor 
primite dela autoritatea sau autorităţile cari i-au numit. 

In acest scop, delegaţii vor participa cu vot consultativ, la hotă- 
rîrile luate de comitetele de direcţie sau administraţie, opiniile lor con- 
irarii înscriindu-se în procesul-verbal de şedinţă. 

Directorii sau administratorii sunt obligaţi să convoace pe dele- 
gaţi la şedinţe, înaintându-le totdeodată şi ordinea de zi, iar în caz de 

lipsa lor dela şedinţe să le comunice deciziunile luate. (Lege art. 18). 
Art. 74. — In afară de îndatoririle prevăzute în prezentul regu- 

lament delegaţii autorităţilor de Stat, judeţ sau comună au îndatorirea 
specială de a supraveghea ca activitatea persoanelor juridice să se des- 
făşoare potrivit programului convenit. 
“La trebuinţe şi pentru aducerea la îndeplinire a îndatoririlor lor, 

delegaţii vor putea face uz de drepturile conferite lor prin art. 18 și 19 
din lege. (Lege art. 18 şi 19). 

Despre inspectori 

Art. 75. — La toate persoanele juridice nesubvenţionate controlul 
se va exercita de inspectori sau alţi funcţionari superiori delegaţi. de 

ministerul competent, din oficiu sau la cererea organelor de admini- 

siraţie a instituţiilor respective. (Lege art. 21). 
Art. ?6. — Inspectorii nu fac observaţiuni şi nici nu dau indica- 

ţiuni directe organelor de direcţie şi administraţie a persoanelor Ju- 

ridice controlate. Ei numai constată faptele pe cari le consemnează, în 

rapoarte scrise, însoţite după cazuri şi de procesele-verbale respective 

încheiate la faţa locului. 
Rapoartele se vor înainta ministerului competent spre: a decide 

sau a deferi cazul celorlalte organe administrative sau organelor jude- 
cătoreşti prevăzute de lege. (Lege art. 21). 

CAPITOLUL VI 

Competența şi procedura 

I. Pentru tribunale 

Art. 7. — Sunt de competința tribunalului civil în circumserip- 

țiunea căruia funcţionează asociaţiunea sau fundaţiunea: 
a) Cererile asociaţiunilor şi fundaţiunilor de a li se acorda per- 

sonalitatea juridică; 
Cererile de disolvarea asociaţiunilor sau fundaţiunilor făcute 

de ministerul public sau ministerul competent în eazurile următoare: 
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1. Când scopul sau acţiunea asociaţiunii, a devenit ilicit, contrar 

bunelor moravuri sau ordinei publice; 

2. Când scopul se urmărește prin mijloace ilicite contrarii bunelor 

moravuri şi ordinii publice; 
3. Când fundaţiunea fără a fi autorizată după cum se arată în art, 

38 din acest regulament, relativ la transformarea scopului, „urmăreşte 

un alt scop decât acel pentru care s'a constituit şi pe care l-a declarat; 

4. Când deciziunile adunării generale sunt luate cu violarea dis- 

poziţiunilor statutare, actelor constitutive sau legii; 

c) Cererea ministerului respectiv de a pronunţa disolvarea, în 

caz când persoana juridică pierzându-și personalitatea de plin drept, 

nu poate consimţi să înceteze activitatea sa. 

“ In cazurile prevăzute sub punctele a şi b, tribunalul hotărînd di- 

solvarea, va numi prin aceeaş hotărîre şi pe lichidatori; 

d) Cererile ministerului publie sau a, oricărui interesat de a se 

nami lichidatori în cazurile de disolvare de drept a persoanei juridice; 

e) Cererile privitoare la autorizarea convocării adunării generale 

şi la prezidarea ei; , 
7) Cererile privitoare la completarea locurilor prin delegaţiune 

în. cazul când organele de direcţie, de administraţie sau de control nu 

pot funcţiona din cauza vacanței, absenței, boalei sau oricărei alte 
cauze de împiedicarea vreunuia din membrii lor; 

9) Cererile privitoare la litigiile dintre asociaţi şi asociaţiune în 

cazurile prevăzute de art. 47 şi următorii din lege; 
h) Cererile pentru orice alt diferend sar ivi în timpul funcţio- 

nării sau lichidării, afară de cele prevăzute mai sus; 
i) Autorizarea liehidatorilor de a remite celor în drept bunurile 

şi sumele de bani rămase dela lichidarea activului asociațiunilor, în- 
preună cu registrele şi actele aparţinând acestora. (Lege art. 3, 37, 46, 
47, 53, 54, 64, 74 şi următorii, 83, 84 şi următorii, 96). 

Art. 78. — Judecata cererilor prevăzute sub litera a, din art. pre- 
cedent, se va face conform rânduelilor cuprinse în cap. II din acest 
regulamenț. 

In cazurile prevăzute la punctele b, c, g şi h de sub acelaş articol, 
se face de urgenţă şi cu precădere, termenul primei înfăţişări neputând 
fi mai lung de 15 zile libere dela primirea, citaţiei. 

Hotărirea tribunalului se va pronunţa fără opoziţiune însă cu 
drept de apel. 

Termenul de apel va fi de 20 zile dela pronunțare. 
„__ Celelalte cereri se vor rezolvi în camera de consiliu. (Lege art. 84 

şi următorii, 96). 
Art. 79. — În cazurile prevăzute la litera Ph de sub art. 77 proce- 

dura. va, fi acea a dreptului comun însă pentru toate instanţele terme- 
unele vor fi cele prevăzute de art. 901—905 din actualul cod comercial, 
din vechiu regat, care în privinţa acestor termene se va aplica pe în- 
treg teritoriul Statului român. (Lege art. 97). 

Art. 80. — Tribunalul va fi compus cu ministerul public, care va 
„pune concluziuni ca parte alăturată, în toate chestiunile ce interesează 
persoanele juridice, iar ca parte principală, în cazurile când legea îi 
atribue acest rol. (Lege art. 98). 

Art. 81. — Tribunalul este competent a judeca în prima, instanţă, 
cu apel la Curte, contravenţiile prevăzute de art. 2, 7, 23 şi 94 din lege. 

Termenul de apel e de 20 zile libere, socotite dela pronunțare sau 
comunicare. (Lege art. 2, 7, 23, 94). Aa 
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Art. 82. — Tribunalul este de asemenea competinte a judeca în 
primă şi ultimă instanţă contestaţiunile făcute de orice interesat contra 
bilanţului întocmit şi publicat de lichidatori. (Lege art. 65). 

Art. 83.— La, tribunalele cu mai multe secţiuni sau complete, re- 
zolvarea, tuturor cererilor şi afacerilor prevăzute în acest paragrat vor 
fi de competința secţiuni ] civilo-corecţională sau a completului prezi- 
dat de preşedintele tribunalului. (Lege art. 3, 88 urm.). 

II. Pentru Curți 

Art. 84. — Sunt de competinţa Curţii de apel în circumseripţiu- 
nea căreia funcţionează asociaţiunea sau fundaţiunea: 
a) Cererile făcute de ministerul competent pentru numirea admi- 

nistratorilor necesari, în caz când actul de fondaţiune n'a determinat 
organele de direcţie şi administraţie ale persoanei juridice. 

In caz când domiciliul fondatorului nu ar fi în circumscripţia 
Curţii unde funcţionează persoana juridică, cererea va putea fi adresată 
şi Curţii în circumscripţia căreia domiciliază fondatorul; 

b) Cererile făcute de ministerul public, de ministerul competent 
sau de una din. părțile interesate pentru numirea de administratori, în 
caz când direcţiunea sau administraţiunea instituită de fondatori nu 

mai poate fi din orice cauză înlocuită, completată sau continuată; 

c) Cererile făcute de ministerul public sau. de ministerul sub au- 

toritatea şi controlul căruia cade fundaţiunea sau asociaţiunea pentru 

revocarea organelor de direcţiune şi administraţiune, în caz când sar 

constata că ele nu se conformă legilor ţării, actelor de fundaţiune sau 

de constituire sau dacă se constată, că averile ce le sunt încredințate se 

risipesc, se deteriorează sau se întrebuinţează la. alte scopuri decât ace- 

lea prevăzute prin actele de fundaţiune sau constituire; 

d) Cererile organelor de direcţiune şi administraţiune pentru mo- 

dificarea organizaţiunii statornicită de fondațtori, dacă aceasta se con- 

stată indispensabil pentru conservarea bunurilor şi realizarea scopului 

fundaţiunii; 

e) Cererile pentru modificarea scopului devenit numai în, parte 

realizabil a condiţiunilor şi sarcinilor fundaţiunilor. - 

In aceste cazuri, judecata se va face cu citarea fondatorului sau 

erezilor în linie directă, iar deciziunea va arăta şi modificările de in- 

trodus; 
f) Cererile făcute de ministerul public, ministerul competent sau 

de organele de direcţiune şi administraţiune spre a desemna o altă 

asociaţiune sau fondaţiune către care urmează a trece patrimoniul per- 

soanei juridice a cărei fiinţă a încetat în cazurile când fundaţiunea nu 

poate fi organizată aşa încât să corespundă scopului său, sau dacă, 

patrimoniul ei este insuficient. (Lege art. 22, 74—76, 18 şi 179). 

Art. 85.-— În toate cazurile de mai sus, judecata, se va, face în ca- 

mera. de consiliu sau cu un complet separat de cel de şedinţă, la, stă- 

ruința organelor de direcţie şi administraţie, a ministerului publice sau 

a ministerului interesat. 

Curtea va putea dispune ascultarea şi a, oricărei persoane va 

crede necesar şi va uza de mijloacele de probă şi informaţiune prevă- 

zute de procedura civilă. 
Hotărîrea Curţii va fi motivată şi fără opozițiune; ea se pro- 

nunţa în şedinţă pubică, în prezenţa ministerului public. (Lege art. 95). 

Art. 86. — Apelurile făcute contra sentințelor tribunalelor în ca- 

zurile prevăzute de art. 15 din acest regulament şi arf. 90 din lege, vor 
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fi judecate de Curte de urgenţă, cu precădere, înaintea oricărei afaceri 
şi tără drept de opoziţiune. (Lege art. 90). Oa 

Art. 87. — Cererile pentru dobândirea, personalităţii juridice a 
uniunilor, sau federaţiunilor de persoane juridice, sunt de asemenea, de 
competinţa Curţii de apel. (Lege art. 102). 

Art. 88. — Pentru uniunile sau federaţiunile cărora Curtea le-a 
acordat personalitatea juridică, grefa Curţii e datoare a ţine un registru 
special de persoane juridice, în care se vor înscrie toate aceste uniuni 
sau federaţiuni. a , , 

Acest registru va, conţine aceleaşi indicaţiuni ca şi registrele pre- 
văzute pentru persoanele juridice la tribunal. (Lege art. 103). 

Art. 89.— La Curțile cu mai multe secţiuni sau complete. rezol- 
varea tuturor cererilor şi afacerilor va fi de competinţa secţiunii I sau 
a completului prezidat de preşedintele Curţii. (Lege art. 3 şi 88 urm.). 

și | CAPITOLUL VII 

Comisiunea superioară a“persoanelor juridice 

Art. 90.— Pe lângă Ministerul Justiţiei, funcţionează o comi- 
siune superioară a persoanelor juridice, compusă, din: 

1. I. P. 8. S. Mitropolitul Primat, ca preşedinte; 
2. Ministrul justiţiei care prezidează în caz de lipsă sau împie- 

dicarea I. P. S. S. Mitropolitului Primat ; 
3. Ministrul departamentului sau miniştrii departamentelor în 

competinţa, cărora cade scopul asociaţiunii sau fundaţiunii interesate în 
chestiunea depusă înaintea comisiunii: | 4. Prim-preşedintele Inaltei Curți de casaţie şi justiţie sau în caz 
de jppiedecare de cel mai vechiu preşedinte de secţiune al acelei Inalte curți; . 

5 Preşedintele Inaltei Curți de conturi şi, în caz de împiedicare un consilier delegat de preşedinte; 
6. Directorul general sau administratorul instituţiei de Stat care serveşte interesul similar celui servit de asociaţia sau fundaţia adusă inaintea comisiunii; 
7. Preşedintele Academiei Române şi în caz de împiedicare un membru delegat de preşedinte; 
8. Un elor al liforiei spitalelor civile; 
9. Doi efori epitropi sau administratori ai uneia din cele mai im- portante persoane juridice din ţară numiți de Ministerul justiţiei şi - prin decret regal; 
10. Un rector de universitate numit; de ministru; 
11. Doi dintre cei mai reputați jurişti din ţară; „12. Directorul general al serviciului judiciar din ministerul justi- ției, care va îndeplini şi funcțiunea de secretar al comisiunii. rocurorul general al Curţii de casaţie face parte din comisiune numai cu vot consultativ. In caz de împiedecare, el va fi înlocuit în comisiune de magistratul desemnaţ, de legea organizării judecătoreşti. „Mandatul membrilor numiţi de Ministerul justiţiei se dă pe o pe- rioadă de cinei ani. (Lege art. 99 şi 100). 

„Art. 91. — Comisiunea se convoacă de Ministrul justiţiei ori de câte ori va, fi trebuinţă, 
Şedinţele ei se ţin în localul Ministerului justiţiei. Convoearea se face prin invitaţiuni scrise. oinisiunea nu poate luera decât cu cel puţin 7 membri. 
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Hotărîrile ei se iau numai cu majoritate de 5 voturi. 
Ele se dau în scris şi motivat. (Lege art. 101). 

„Art. 92. — Procurorul general al Inaltei Curţi de casaţie face parte 
din comisiune ea reprezentant al Ministerului public. 

In această calitate el pune concluziuni înaintea comisiunii ca, 
parte alăturată, în toate chestiunile ce interesează o persoană juridică. 
(Lege art. 98).. 

„_„. Art. 93.— Atribuţiunile comisiunii superioare a persoanelor ju- 
ridice sunt următoarele: 

1. Judecă apelurile pe cari organele de direcţie şi administraţie 
ale porsoanelor juridice le pot face în caz de nemulţumire contra ho- 
tărîrii delegatului ministerului respectiv. de a suspenda executarea unei 
deciziuni luate de acele organe. 

"Permenul de apel este de îrei zile libere şi curge dela comunicarea 
procesului-verbal de suspendare. 

Hotărtrea comisiunii superioare e definitivă. 
Ea va fi comunicată organelor persoanei juridice, care va fi da- 

toare a o executa în cel mult: 15 zile dela primire. 
2. Se pronunţă asupra diferendului dintre delegatul ministeru- 

lui respectiv şi organele de direcţiune şi administraţiune ale persoa- 
nelor Juridice, în caz când delegatul ministerului a luat măsura sus- 
pendării unei deciziuni a organelor de conducere şi ele refuză a repune 
în discuţiune chestiunile cari fac obiectul deciziunii suspendate pentru 
a primi soluţiunea conformă cu actele de fundaţiune, regulamentelor, 
convenţiunilor, Constituţiei şi legilor ţării sau în caz când suspendarea 
se menţine, şi trebue executată. | 

In acest caz, comisiunea superioară, poate da o deciziune care să 
oblige persoana juridică. 

3. A-şi da avizul după cererea consiliului de ministri sau Mini- 
sterului de justiţie dacă o persoană juridică desfăşoară o activitate îm- 
potriva, bune!or mwravuri, a ordinei publice sau a siguranței Statului şi 
dacă trebue a se interzice funcţionarea până la intrarea ei în legalitate 
sau dacă trebue să se hotărască disolvarea ei. 

Tot comisiunea la cererea consiliului de miniştri sau a Ministru- 
lui justiţiei va, aprecia, şi-şi va da avizul asupra urgenţei acestor măsuri. 

4. În caz de încetare a personalităţii juridice sau a retragerii au- 
torizaţiunei şi în caz că nici statutele, nici adunarea generală nu au dat 
indicaţiuni asupra destinaţiunii patrimoniului rămas sau când acele in- 
dicaţiuni sau hotărîri ar fi contrarii dispoziţiunilor legii, comisiunea 
e chemată a-şi da avizul de modul întrebuinţării acelui patrimoniu, ho- 
tărînd cărei persoane juridice de drept privat sau publice cu scop ana- 
log, trebue atriluit. 

Aceleaşi atribuţiuni revin comisiunii şi în eaz când fundaţiunea 
nu poate fi organizată aşa încât să corespundă scopului său sau dacă 
patrimoniul ei este insuficient. 

5. A-şi da avizul său după cererea Curţii de apel când aceasta e 
chemată. a se pronunţa, după stăruința organelor de direcţiune şi admi- 
nistraţiune ale fundaţiunilor, dacă pentru conservarea bunurilor ' şi 
realizarea scopului este necesară modificarea organizaţiunii statorni- 
cite de fondator. 

6. A-și da avizul la propunerea Curţii de apel, asupra cererii de 
modificare a scopului unei fundaţiuni devenit numai în parte realizabil 
atunci când se constată că nu mai are caracterul lui primitiv şi funda- 
ţiunea nu mai corespunde nevoilor sociale şi intentiunilor ce fondatorul 
ar manifesta în mod normal dacă i-ar sta în putinţă. 
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7. A-şi da avizul la, cererea Curţii de apel dacă poate fi admisibiiă 
cererea de dobândirea personalităţii juridice a uniunilor sau federaţiilor 
formate din două sau mai multe persoane juridice. 

8. A-şi da avizul asupra cererilor adresate Curţilor de apel pentru 
modificarea, sau suprimarea din actul de fundaţiune a, condiţiilor şi 
sarcinilor cari ar putea compromite realizarea scopului fundaţiunii. 

9. A-şi da avizul asupra oricăror altor chestiuni ce-i vor îi supuse 
de Ministerul justiţiei. (Lege art. 99). | 

„Art. 94. — Comisiunea este ţinută să cheme pe reprezentantul au- 
torizat al persoanei juridice interesate spre a o asculta. , 

„_ Invitaţiunea se va face în seris. Neprezentarea persoanei juri- 
dice nu dă dreptul la o a doua chemare. (Lege art. 101). 

Ant. 95. — Delegaţiunea permanentă ce comisiunea poate să aleagă 
din sânul său, conform art. 101 din lege, :este competinte a culege - 
toate informaţiunile şi elementele ce ax fi necesare comisiunii pentru 
pregătirea deciziunilor sale, a face orice cercetări şi anchete şi a pri- 
veghia executarea acestor deciziuni. 

Membrii delegaţiunii pot fi însărcinaţi de asemenea de a studia 
în prealabil chestiunile aduse înaintea comisiunii şi a face eventual cu- 
venitul raport. 

Comisiunea superioară a persoanelor juridice ţine următoarele 
registre: | 

1. Un registru de intrare în care se trec toate chestiunile primite 
dela Ministerul justiţiei spre a fi cercetate de comisiune; ii 

2. Un registru în care se trec în ordinea numerică toate deciziunile 
pronunţate de comisiunea superioară; 

3. Un registru general în care după tablourile primite dela, de- 
partamentele respective, secretarul comisiunii va, înseri separat asocia- 
ţiunile şi fundaţiunile, căzând sub prevederile legii pentru persoanele 
Juridice. si 

Acest registru va cuprinde în rubrici deosebite: 
Titlul sau denumirea persoanelor juridice; 
Obiectul şi scopul; 
Sediul şi sucursalele; 

. Data constituirii; | 
. Actul pe temeiul căruia s'a obţinut personalițatea juridică; 
, Numele, profesiunea şi naționalitatea persoanelor cari compun 

organele de direcţiune şi de administraţiune; 
7, Averea mobilă şi imobilă ce posedă, şi 

8. Modificări ulterioare. (Lege art. 101). 

D
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CAPITOLUL VIII 

Dispoziţiuni finale şi transitorii 

Art. 96. — In ce priveşte asociaţiunile sau sindicatele profesio- 
nale, se vor aplica legile speciale în dispoziţiunile ce nu sunţ, contrarii dispozițiunilor de ordine publică din legea de faţă. (Lege art. 106). „.. Art. 97. — Din momentul promulgării legii pentru persoanele ju- ridice, încetează competenţa, tuturor autorităţilor cari acordau până An, Prezent personalitatea juridică, acest drept fiind exclusiv rezervat tribunalelor civile. (Lege art. 106). 

Ari, 98. — Persoanele juridice de drept privat, existente la data promulgării legii de faţă, sunt obligate ca în termen de 6 luni dela 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII PENTRU PERSOANELE JURIDICE Art, 99-101 

această dată, să comunice grefei tribunalului în circumscripţia, căruia 
funcţionează administraţia lor principală, următoarele acte: 

a) "Titlurile pe temeiul cărora au dobândit personalitate juridică; 
b) Copie certificată de pe actul constituirii asociaţiei, fundaţiei 

sau uniuni; 
c) Copie de pe statutele sau regulamentele după care se admini- 

sltrează aceste persoane Juridice; 
d) Copie de pe bilanţul şi darea de seamă a ultimului an; 
e) Un memoriu cuprinzând informaţiunile specificate la art. ur- 

mător. | | 
“Copiile actelor prevăzute la alin. b şi c şi memoriul vor fi semnate 

de organele de direcţie sau administraţie. (Lege art. 2). 
Art. 99. — Memoriul înaintat va cuprinde următoarele indicaţii: 
1. Denumirea şi scopul persoanei juridice constituite. 
2. Data întemeierii de fapt a asociaţiei sau fundaţiunii. 
3. Data şi autoritatea dela care a dobândit personalitatea juridică 

cu specificarea titlului respectiv. 
4. Sediul principal precum şi sediile diverselor filiale cari erau - 

în fiinţă la finele anului social expirat. 
5. Data când se încheie anual conturile persoanei juridice. 
6. Numărul persoanelor cari alcătuiau asociaţia la finele anului 

social expirat. 
7. Avereai persoanei juridice, specificându-se 'valoarea şi felul 

bunurilor din cari e formată. . 
8. Totalul veniturilor şi cheltuielilor pe anul expirat. 
9. Numele persoanelor cari compun consiliul de administraţie şi 

comisia de control cu menţionarea profesiunii, domiciliului şi naţio- 
nalităţii lor. Ă 

10. Un scurt istorie al activităţii persoanei juridice dela înfinţare 
şi până la finele anului expirat. (Lege art. 2). 

Art. 100. — Persoanele juridice de drept privat cari mai înainte 
de publicarea acestui regulament vor fi făcut deja grefei tribunalului 

comunicarea, cerută de art. 2, din lege şi în conformitate cu publica- 
țiunea Ministerului justiţiei dată cu ocaziunea promulgării legii sunt 

scutite de a face o nouă comunicare, afară, de acelea pentru care tribu- 
nalul va fi găsit că actele şi datele comunicate nu au fost complete, în 
care caz vor fi oblgate a se conforma dispoziţiunilor regulamentului 

de faţă. (Lege art. 2). 
Art. 101. — Administraţiile sindicatelor profesionale existente la 

promulgarea legii, sunt scutite de formalităţile prevăzute la articolele 

precedente urmând ca înscrierea lor în registrul de persoane juridice 

de pe lângă tribunale să se facă pe baza comunicărilor judecătoriilor 

de ocol respective. (Lege art: 2). | 

Art. 102.— In acelaş termen de şase luni prevăzut la art. 9%, 
organele de direcţie sau: administraţie ale persoanelor. juridice exi- 

stente, sunt datoare să înainteze ministerului sub autoritatea, şi controlul 

căruia funcţionează şi după instrucţiunile acestuia, următoarele acte: 
1. Copie certificată de direcţie de pe actul constitutiv şi de pe 

statute sau regulament. - 
2. Un inventar de averea mobilă şi imobilă ce posedă. 
3. Bilanţul şi contul de gestiune (venituri şi cheltuieli) ale anului 

social precedenţ. (Lege art. 2). 
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Art. 1-7 LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Anexe 

L E G E 

PENTRU INCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINŢE )) 
(Decret de promulgare No. 1156 din 30 Aprilie 1927, Monii. Of. No. % 

din 3 Mai 1927) 

CAPITOLUL 1 

Inlesniri pentru construirea de locuinţe de orice fel 

Art. 1.— În scopul de a stimula şi încuraja construirea, de b- 
cuinţe, precum şi de a reface pe cele existente, se acordă, prin legea de 
faţă, diferite înlesniri: societăților pentru construirea de locuinţe, coope- 
rativelor de construcţie, asociaţiunilor de cetăţeni, constituite în ve- 
dere de a procura locuinţe membrilor lor, precum şi comunelor ŞI per- 
soanelor particulare, cari construesc locuinţe, fie pentru ele înseși, fie 
pentru alţii, indiferent dacă imobilul urmează a fi locuit chiar de pro- 
prietar, sau este destinat a fi dat cu chirie în total sau în parte. 

Art. 2. — Veniturile imobilelor noui, construite atât în baza legii 
de faţă, cât şi ale celor construite după 23 Iulie 1921 până la punerea 
în aplicare a prezentei legi, nu vor intra în calculul venitului Supus 
impozitului global. Imobilele în chestiune vor fi scutite, pe timp de 
10 ani, de acest impozit şi de toate impozitele către Stat, judeţ şi c- 
mună; pe alți cinci ani vor fi scutite de 75% din aceste impozite; și, 
în fine, pe alţi cinei ani, de 50% din aceste impozite. 

Taxele comunale pentru apă, gunoi şi pompieri nu intră în pre- 
vederile acestui articol. 

Art. 3. — Toate imobilele destinate a servi ca locuinţe, cari se vor elădi după promulgarea legii de faţă, precum şi acele cari au fosl 
clădite în baza legii de încurajare a, construcţiilor din 23 Iulie 1921, nu vor fi supuse legii asupra chiriilor; ele vor urma regimul liberei tran- 
sacțiuni după dreptul comun. 

Art. 4. — Pentru mărirea imobilelor, care are de scop sporirea capacităţii locative, cum şi pentru dependinţe, scutirile vor fi acordate 
pentru porţiunea clădită din nou. , Dacă însă mărimea imobilului îi sporeşte de două ori sau mat 
mult capacitatea locativă anterioară, atunci întregul imobil se va bu- cura de scutirile prevăzute în această lege. 

, Art. 5. — Imobilele cari se vor construi cu destinaţiune de a serv! 
SI „Pentru locuinţă şi pentru afaceri comerciale, intră în prevederile 
ci ai Li 

Art. 6. —Ministerul Muncii, Cooperaţiei şi Asigurărilor Sociale, cu avizul conform al consiliului de administraţie al Casei construcţiilor va elibera celor în drept certificate, pe cari aceştia le vor prezenta 0r- 
ganelor Ministerului de finanţe pentru a li se face scutirea de impozite potrivit dispoziţiunilor prevăzute la art. 2. 
„Art, 7. — Funcţionarii cari vor fi dovediţi că, intenţionat sau ci 

Ştiinţă, au căutat, fie prin referate sau adrese scrise, fie pe orice altă cale, să inducă în eroare Ministerul muncii (Casa construeţiilor), eu scopul de a face să se elibereze certificate pentru a folosi la acordare înlesnirilor ŞI scutirilor prevăzute de lege, vor fi destituiţi, daţi în Ir ecată și pedepsiţi cu închisoare dela un an la cinci ani, 
ÎI 

1) Rectificată conform eratei Monit. Of. No. 108 din 19 Mai 1927). 
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Anexe LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Art. 8.11 

CAPITOLUL IL 

Despre construirea de locuinţe economice 

Art. 8. — Construcţiile de locuinţe economice pentru funcţionarii 

şi pensionarii publici, civili şi militari, pentru ostaşii cari au partici- 

pat la războiul de întregirea neamului, cum şi pentru persoanele cu 

mijloace restrânse de traiu, se vor bucura, pe lângă înlesnirile acor- 

date la articolele precedente, şi de alte înlesniri, dacă persoanele, pentru 

cari se construesc, se vor găsi în următoarele două condițiuni: 

1. Să nu aibă un venit mai mare de 200.000 de lei anual, stabilit 

după rolurile fiscului; 

2. Să nu posede în localitate niciun imobil putând servi ca lo- 

cuinţă. 
. 

Art. 9.— a) Asociaţiunile formate din categoriile de cetăţeni ro- 

mâni, enumerate în articolul precedent, cari se vor constitui în vede- 

vea dobândirii de locuinţe pentru membrii lor, vor fi scutite de orice 

taxe de timbru şi de înregistrare pentru constituire, disolvare sau li- 

chidare; 

b) Aceste asociaţiuni vor fi scutite de taxele comunale pentru 

construcţiuni; 

_c) Statul, judeţele şi comunele au obligaţiunea de a vinde aso- 

ciaţiunilor mai sus arătate parcele din terenurile lor virane, în scopul 

de a se construi pe ele locuinţe economice. 

Se exceptează terenurile virane rezervate pentru construcţiunile 

necesare serviciilor publice, precum şi terenurile situate în cartierele 

comerciale sau pe arterele principale ale orașelor. 

Preţul vânzării terenurilor pentru construirea de locuinţe econo- 

mice va fi stabilit, după actele de vânzare, din acea epocă, a terenurilor 

de acelaş fel din vecinătate, de către o comisiune compusă din: pre- 

şedintele tribunalului, desemnat de Ministerul justiţiei, şi care va pre- 

zida comisiunea: preşedintele Camerei de comerţ şi industrie, sau'a . 

secţiei din localitate a acestei Camere; un delegat al consiliului de ad- 

ministraţie al Casei construcţiilor şi un reprezentant al proprietarului 

terenului viran (Stat, judeţ sau comună), delegat de autoritatea res- 

pectivă. - 

Art. 10. — Pentru ca construcţiile prevăzute la acest articol să 

poată fi întradevăr economice, trebue ca, pe lângă înlesnirile ee li se 

acordă prin articolul precedent (alin. a, b, c), ele să fie executate 

după anumite regule şi norme: 

a) Eventual, să întrebuinţeze, în locul materialelor obişnuite, cari 

ar fi prea costisitoare, alte materiale mai ieftine, dovedite, prin ex- 

perienţe sau prin studiile specialiştilor, că îndeplinesc condiţiunile de 

irăinicie, rezistenţă şi igienă, ca şi materialele obişnuite; 

b) Casele să fie construite în grupe sau serii, după tipuri stabi- 

lite prealabil de Casa construcţiilor, de acord cu societăţile construc- 
toare; 

. 7 ! T 4 PA 

c) Planurile şi devizele caselor economice vor fi supuse pentru 

cercetare, verificare şi aprobare la Casa construcţiilor, şi numai după 

aprobarea acesteia va putea începe construcţia. 

Art, 11.— Consiliul de administraţie al Casei construcţiilor va sta- 

pili eondiţiunile pe cari trebue să le îndeplinească o locuinţă, pentru a 

avea caracterul de economică şi 1glenică. 
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Art, 12-20 LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Anexg 

CAPITOLUL III 

Despre societăţile de construcţie 

Art. 12. — Societăţile de orice fel penţru construirea, de locuinţe, 
existente sau cari se vor mai construi după promulgarea prezentei legi, 
precum şi comunele şi antreprenorii ;pariiculari, când vor construi 
locuinţe cari urmează a fi achitate prin plată de anuităţi, vor avea 
asupra acelor imobile şi asupra terenului, până la completa achitare, 
privilegiu, dacă terenul a aparţinuti proprietarului locuinţei. 

Art. 13.— Pentru plata anuităţilor şi accesoriilor datorite, socie- 
tăţile constructoare beneficiază şi de un privilegiu asupra veniturilor 
şi produselor de orice natură ale imobilului ipotecat. - 

Acest privilegiu are rang după acel al tezaurului publie pentru 
impozitele datorite de imobil. | 

Ari. 14. — Inseripţiunile ipotecare şi cele privilegiate, luate în 
favoarea societăţilor constructoare, sunt, scutite de reînnoirea cerută 
de art. 1.786 din codul civil. 

Prescripţiunile nu curg contra lor. 
Ipoteca garantează anuităţile cu dobânzile, precum şi cheltuelile 

până la plata integrală a datoriei, fără să fie nevoie de a se lua vreo 
nouă inscripţiune la expirarea. celor trei ani prevăzuţi la art. 1.785 din 
codul civil. 

Art. 15. — Prin derogare dela dispoziţiile cuprinse în actele do- tale şi ale codului civil, imobilele dotale vor putea fi ipotecate, cu auto- 
rizarea, justiţiei, în primul rang, în favorul antreprenorului sau socie- 
tăţilor constructoare, în scopul de a plăti costul îmbunătăţirilor, adăo- 
girilor sau construcţiunilor noui, echivalente cu suma garantată prin 
actul de ipotecă. 

, Art. 16. — Pentru locuinţele economice, cheltuielile de -administra- 
ție, cuprinse în calculul anuităţilor, nu vor depăşi cota de 2%. 

„Art. 1P.— Poliţele de asigurare contra incendiului, precum și poliţele de asigurare asupra vieții sau caz de moarte a proprietarului imobilului ce urmează a se construi, vor fi date în gaj în favoarea so- cietăţii sau antreprenorului constructor, până la plata ultimei anuităţi, şi se va face notificare de către aceștia societăţii de asigurare. 

| CAPITOLUL IV 
Despre fondul pentru construire de locuinţe 

Ari. 18. — Fondul pentru construire de locuinţe poate fi alimen. tat prin următoarele. mijloace: 
a) Sume înscrise în bugetul general al Statului; b) Subvenţiile municipiilor, comunelor şi Judeţelor; „€) Imprumuturi contractate, eventual, de către Stat în scopul con- struirii de locuinţe; - 
d) Donaţiuni şi legate. 

„Art. 19. — Veniturile arătate în articolul precedent, precum și orice alte venituri, cari sar mai crea, în acelaş scop, formează un singur fond, denumit: „Fondul pentru construire de locuinţe“. Destinaţiunea exclusivă, a acestui fond este de a înlesni, prin acor- dare de credite de către Casa, construcţiilor, construirea, de locuințe. „Art. 20. — Sub niciun motiv nu se va putea, întrebuința vreo sumă, cât de mică, din acest fond în alt scop decât direct pentru con- struire de locuințe Precum şi reparări radicale. 
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Anexe LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Art. 21-22 

CAPITOLUL V 

Despre îndatorirea de a construi. Sindicatele patronale pentru 

construire de locuinţe în folosul salariaţilor lor 

„Art 21. — Proprietarii cari posedă mai mult de două, terenuri 

virane, cu o întindere totală mai mare de 1.000 m. p., în oraşele cu o 

populaţie de peste 50.000 locuitori, şi mai mare de 2.500 m. p., în ora- 

şele cu o populaţie sub 50.000 locuitori, sunt obligaţi să înceapă lucră- 

rile de construcție până la 1 Ianuarie 1930, sau să parceleze terenurile 

şi să le pună în vânzare până la acea dată. 

Dacă până la această, dată nu vor fi început lucrările de con- 

strucţie, sau nu vor face dovadă că au vândut, terenurile acumulate, 

ele vor fi supuse la, un impozit de 103% peste impozitul prevăzut în le- 

gile existente pentru terenurile virane. 

Acest impozit va fi în favoarea Casei construcţiilor. | 

Pentru terenurile cari actualmente sunt ocupate cu depozite co- 

merciale sau industriale, consiliul de administraţie al Casei construc- 

țiilor va aprecia şi hotări, dela caz la caz, îndatorirea de a construi, fi- 

xând şi un termen pentru construire. 

Prin loc viran, în sensul acestei legi, se înţelege: 

a) Orice teren, îngrădit sau nu, închiriat sau neînchiriat, fără 

construcţie pe el, aflat în perimetrul unei comune urbane reşedinţe, cu 

cel puţin 20.000 locuitori, exceptându-se suburbiile oraşelor ale căror 

locuitori se ocupă cu agricultura; 

b) Orice teren cuprins în perimetrul zonei comerciale, care are o 

construcţie pe loc ce nu acoperă 1 din suprafaţa, totală a terenului, iar 

în celelalte zone până la 14; aceasta în oraşele cu populaţiune dela, 

20.000 locuitori în sus; în celelalte oraşe cu populaţiune mai mică, 

pentru zona comercială se reduce porţiunea construită la 1js, iar pentru 

celelalte zone la 1, din totalul suprafeţei; 
6) Orice teren pe care se află o construcţie veche sau insalubră 

şi care în planurile de edilizare a oraşului e destinată a fi dărâmată. 

Se socoteşte şi se tratează; ca loc viran numai plusul peste co- 

tele prevăzute în acest articol la punctul b. 

Nu se va socoti teren viran decât partea de teren care nu este aco- 

perită de construcţiuni; de asemenea se exceptează acele locuri cari prin 

situaţia lor topografică nu pot servi la construcţie. 

Bărăcile sau instalaţiunile provizorii, ce nu sunt destinate a fi 

utilizate pentru locuinţă nu se vor socoti construcţiuni. 

Locurile virane, despre cari vorbeşte acest articol şi asupra că- 

rora urmează a se înfiinţa impozite, sunt numai acele ce se găsesc în 

comunele urbane reşedinţe de judeţ şi cari au o populaţie mai mare 

de 20.000 locuitori. 
Art. 22. — Societăţile anonime, cari au un capital social mai mare 

de 50 milioane lei în numerar, imobile, mărfuri sau instalaţiuni, şi 

cari, pentru serviciile lor de administraţie, ocupă localuri cu chirie, 

sunt obligate ca, până la 31 Decemvrie 1935, să-şi construiască imobile 

proprii pentru biurouri și pentru personal 

Pentru întreprinderile eari au biurourile lor în cartiere pur co- 

merciale, consiliul de administraţie al Casei construcţiilor va aprecia 

şi hotărî, dela caz la caz, asupra acestei obligaţiuni. 

Dacă, societăţile menţionate vor voi să beneficieze şi mai departe 

de localurile ce ocupă cu chirie, vor fi obligate, după aprecierea. con- 

siliului Casei construcţiunilor, să construiască una sau mai multe case 

de locuit. Dă 
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Art, 23-34 ” LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Anexe 

Art. 23.— Dacă întreprinderile mai sus arătate nu vor construi 
până la data sus menţionată, Ministerul muncii, cooperaţiei Şi asigură- 
rilor sociale va hotărî, cu avizul conform al consiliului de administraţie 
al Casei construcţiilor, ca contravenienţii să plătească, anual, până ce vor clădi, o sumă egală cu de cinci ori chiria anuală ce plătesc pentru 
imobilele ocupate. 

Această amendă va fi în favoarea Casei construeţiilor. 
Urmărirea, şi încasarea amenzilor se vor face în baza, legii de ur- mărire a veniturilor. Statului. ” 
Art. 24. — In contra hotăririi Ministerului, contravenientul uz- mărit are drept de apel la tribunal, în. termen de 15 zile dela data C0- municării hotărtrii Ministerului. Apelul se va declara la tribunal, Apelurile se vor judeca de urgenţă. 
Termenul de recurs în conţra, sentinţelor date în apel va fi de zece zile dela data comunicării sentinţei. Recursul va, fi suspensiv. Art. 25. — Patronii întreprinderilor industriale, comerciale şi fi- nanciare, cari întrebuinţează, în mod obişnuit, un număr de peste 50 de salariaţi, au îndatorirea de a lua măsuri Şi de a contribui pentru con- struirea, de locuinţe destinate salariaţilor lor şi familiilor acestora, şi anume: 

: 
Cei cari ocupă, în mod obișnuit, peste 100 lucrători vor construi din fondurile proprii aceste locuinţe. 
Ceilalţi se vor asocia, în mod obligator, în sindicate patronale de construcţie, pe judeţe. contribuind cu 9% din profitul lor anual pentru construcţia locuinţelor de lucrători din judeţul lor. 
Art. 26. — Mai multe sindicate patronale pot forma, o. federală. Se pot federaliza chiar toate sindicatele patronale pe ţara întreagă. Art. 27.— Sindicatul patronal va stabili statistica locuinţelor de cari au nevoie întreprinderile ce-l compun. Această statistică va fi revizuită la, fiecare trei ani. 
Art. 28. — Fiecare sindicat patronal îşi va întocmi statutele şi va funcţiona în conformitate cu aceste statute. 
Statutele vor trebui să fie aprobate de consiliul de administraţie al Casei construcţiilor. | 
Art. 29. — Sindicatele patronale, ca, şi federalele lor, sunt auto- nome. Afacerile lor sunt conduse şi administrate de un consiliu de ad- ministraţie, ales de patronii întreprinderilor cari compun sindicatul sau federala, pe timp de trei ani. 

, inisterul muncii va avea, în acest consiliu un delegat al său, prin mijlocirea căruia va controla, aplicarea, . legii. Ari. 30. — Sindicatele patronale, ca şi federalele lor sunt per- soane juridice. Ele pot primi donaţiuni şi legate în scopul construirii de locuinţe pentru salariaţii întreprinderilor sindicalizate. Art. 831. — Sindicatele patronale, ca şi federalele lor, pot con- tracta împrumuturi în ţară sau în străinătate. - | Art. 32. — 'Poate actele de constituire şi de lichidare a sindicate- 
strare; sindicatele formate în acest scop ne mai având, nevoie şi de autorizarea Ministerului muncii, pentru constituire, Art. 33. — Incasarea, cotizaţiilor întârziate, cum şi a, oricăror sume pe cari patronii le-ar datora sindicatului, pentru construeţiunile de lo- cuinţe destinate personalului, vor fi urmărite în conformitate cu Legea de urmărire a veniturilor Statului. 

„Art, 84. — Sindicatele patronale .sau federalele pot emite obli- gaţiuni purtătoare de dobânzi. 
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Anexe LEGE PENTRU ÎNCURAJAREA CONSTRUIREI DE LOCUINȚE Art. 35-45 

Art. 35.— Aceste obligaţiuni vor fi garantate prin clădirile ce se 
vor construi, cât şi prin capitalul sindicatului patronal. 

Art. 36. — Inţreaga valoare a obligaţiunilor emise, sau numai o 

parte din ea, poate fi dată pentru acoperirea membrilor sindicatului 

patronal. 
Repartiţiunea obligaţiunilor între membrii. sindicatului patronal 

se va face de consiliul de administraţie. 
„Art. 87. — Amortizarea obligaţiunilor se va face prin tragere la 

sorţi, pentru valoarea sumelor provenind din plata anuităţilor; şi prin 

retragerea directă din circulaţie, pentru valoarea sumelor provenind 

din plăţile făcute cu anticipație. 
Art. 38. — Sumele adunate din cotizaţiuni şi cele provenind din 

împrumuturi sau din plasamentul obligaţiunilor vor forma fondul de 

construcţie al sindicatului patronal. 
Din acest fond, consiliul de administraţie al sindicatului patronal 

va, acorda credite membrilor sindicatului pentru construirea de case în 

scopul arătat de această lege. 
Statutele vor prevedea norme pentru garantarea acestor împru- 

muturi. De asemenea, ele vor prevede modalitatea de plată a anuită- 

ților, pentru cazul când o întreprindere împrumutată a trecut sub altă 

firmă sau a încetat cu totul. 
Art. 39. — Sindicatul patronal va avea asupra construcţiilor, exe- 

cutate de întreprinderile sindicalizate cu sprijinul sindicatului, un drept 

de privilegiu până la completa lor achitare. 

Art. 40. — Pentru realizarea creanţelor sale, provenite din împru- 

muturile acordate întreprinderilor în scopul construirii de locuinţe, sin- 

dicatul patronal va avea aceleaşi drepturi, prevăzute de această, lege 

pentru societăţile constructoare. , 

Art. 41. — Casa construcţiilor este datoare a ţine la dispoziţia sin- 

dicatelor patronale, sau: a întreprinderilor sindicalizate, cari vor să con- 

struiască locuinţe pentru personalul lor, datele informaţiunile, studiile, 

planurile, de cari ele ar avea nevoie. 
Ministerul muncii, prin Casa construcţiilor, este în drept de a 

supraveghia. controla şi interveni. pentru ca locuinţele, cari urmează 

a fi construite, să întrunească condiţiile de salubritate şi de igienă. 

Ard. 42.— Sindicatele patronale au obligaţiunea, de a suprave- 

ghea ca locuinţelor, construite cu sprijinul lor, să li se dea destina- 

iunea, prevăzută de lege. 
Orice schimbare de destinaţiune a imobilului, totală sau parțială, 

va trebui să aibă aprobarea Sindicatului patronal. 
Art. 43. — Intreprinderile vizate de această lege sunt datoare să 

înlesnească organelor Ministerului muncii cercetările privitoare la lo- 

cuinţele salariaților, dând acestor organe informaţiunile şi lămuririle 

ce ar cere. 
Ă Art. 44. — Ruperea contractului de muncă, din orice eauze âr pro- 

veni, nu atrage imediata. evacuare a lucrătorului din imobilul con- 

struit de întreprinderea unde lucrează. Contractul de închiriere se pre- 

lungeşte, prin efectul legii de faţă, cu o lună după desfacerea con- 

tractului de muncă. 

CAPITOLUL VI 

Despre creditele acordate de Casa construcţiilor pentru construire 
de locuinţe 

Art. 45.— In măsura fondurilor ce-i vor sta la dispoziţie, Casa, 

construcţiilor va acorda, eredite în scopul construirii de locuinţe, în ur- 

mătoarea ordine de preferinţă: 
E 
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A. Funcţionarii publici definitivi şi pensionarilor publici, de orice 
categorie, invalizilor şi văduvelor de războiu, cari îndeplinese urmă- 
toarele condițiuni: 

i. Să nu fie impuşi la un venit global mai mare de 200.000 lei. 
2. Să nu posede, ei sau soțiile lor, în aceeaşi localitate, un imobil 

în care ar putea locui. 
3. Să nu fi vândut, ei sau soțiile lor, după promulgarea, acestei 

legi, oricare ar fi fost motivul, afară de ieşirea din indiviziune, un imo- 
bil în care au locuit sau ar fi putut locui. 

B) Cooperativelor constituite cu aprobarea Casei centrale a coo- 
peraţiei, în vederea de a procura locuinţe membrilor lor. 

Prin derogare dela dispoziţiile art. 7 din legea băncilor populare, 
un societar al unei cooperative de locuinţe va putea avea o parte so- 
cială nelimitată în cooperativă. i 

C) Comunelor carii construiese locuinţe, precum şi societăţilor 
pentru construire de locuinţe economice, cari vor garanta împrumutul 
prin capitalul lor social şi prin creanţele ipotecare de rangul întâi asupra 
imobilelor ce vor construi. | 

Sunt cuprinşi în categoria acestui articol şi acei funcţionari şi 
pensionari publici, cari 'posedă terenuri în coproprietate cu soțiile lor." 

Art. 46. — Pentru a obţine creditul de construcţie, împrumutatul 
trebue să posede terenuri şi cel puţin 10% din costul clădirii — aceasta 
pentru funcţionarii publici definitivi și pentru pensionarii publici; 20% 
celelalte categorii de împrumutaţi. 

Suma aprobată ca împrumut va fi eliberată în rate, treptat cn 
executarea lucrărilor de construcţie. ” 

Prima rată va fi proporţională cu valoarea terenului. Această pro- 
porţie nu va depăşi 75% din valoarea terenului. | 

Evaluarea terenului cade în sarena consiliului de administraţie al 
Casei construcţiilor. 

Art. 47. — Sumele împrumutate de Casa construcţiilor vor fi amor- 
tizate către această Casă prin anuităţi. Amortizarea va fi în termen 
de cel mult 30 ani pentru funcţionarii publiei definitivi, pentru pen- 
sionarii publici, pentru comune, pentru cooperativele şi societăţile pen- 
tru construire de locuinţe economice; şi de 20 ani pentru celelalte 
categorii de împrumutaţi. “ 

„Art. 48. — Anuitatea va cuprinde: a) amortizarea cu dobândă a 
capitalului împrumutat; şi b) prima în caz de incendiu. 

„„Art. 49.— Pentru funcţionarii publici definitivi şi pentru pensio- 
narii publici dobânda capitaului împrumutat va fi cu 1%, iar pentru 
celelalte caţegorii de împrumutaţi va fi cu 2% mai mult peste seontul 
Băncii Naţionale. | 

Art. 50. — Urmărirea, sumelor datorite Casei construcţiilor se va 
face în conformitate cu legea de urmărire a veniturilor Statului. 

Pentru anuităţile întârziate se va percepe în plus dobânda legală. 
„_„ De asemenea, se va percepe în plus remiza perceptorilor, în caz 

când încasarea anuităţilor întârziate se va face prin aceştia. 
Art. 51. — Achitarea anuităţilor se va face semestrial, sau şi mai 

des, dacă împrumutatul preferă aceasta. 
_ In caz de plată anticipată a restului sumelor ce mai datoreşte un 
imprumutat, consiliul de administraţie al Casei construcţiilor va acorda 
o scădere, proporţională cu timpul anticipat. Amănuntele se vor de- 
termina prin regulament. 

„Art. 52. — Dacă împrumutatul nu a achitat trei anuităţi conse- 
cutive, Casa construdţiilor este în drept ca, în urma a două somațiuni făcute la interval de câte 30 zile, fără punere în întârziere sau che- 
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mare în judecată, să evacueze pe ocupant şi să dispună închirierea 
imobilului şi încasarea chiriilor, până la completa achitare a anuităţilor. 
_ „Art. 53. — În caz de vânzare sau închiriere totală sau parţială a 
imobilelor construite cu creditele acordate de Casa, construcţiilor, pro- 
prietarul este obligat să anunţe această vânzare sau închiriere Casei 
construcţiilor în termen de 3 luni de zile, sub sancţiunea exigibilităţii 
imediate a tuturor ratelor ce se mai datorează din împrumut. 

Art. 54. —'Toate amenzile prevăzute de Legea chiriilor vor fi pro- 
nunţate în favoarea Casei construcţiilor, care le va încasa pe baza Legii 
de urmărire a veniturilor Statului. 

Art. 55. — Pentru cazurile neprevăzute în articolele precedente, 
atât în privinţa acordării creditelor, cât şi în ce priveşte garantarea 
lor, va hotărî consiliul de administraţie al Casei construcţiilor, pentru 
fiecare caz în parte. 

| CAPITOLUL VII 

Despre proprietatea pe etaje sau pe apartamente 

Art. 56. — Imobilele cuprinzând mai multe etaje sau apartamente 

pot face obiectul dreptului de proprietate individuală, divizată pe etaje 

sau pe apartamente, având toate artibutele recunoscute de legi, acestui 

rept. 
Art. 57. — Dreptul de proprietate individuală asupra unui etaj sau 

apartament cuprinde, ca accesoriu, şi dreptul de copropietate forțată asu- 

pra tuturor porţiunilor din imobil, aflătoare, prin natura, lor, în folo- 

sinţa comună a tuturor celor ce locuese imobilul, precum: terenul, fa- 
tada, fundaţiile, acoperișul, intrările, instalaţiile comune. 

Dreptul accesoriu nu se poate transmite, ipoteca, sâu valorifica în 
niciun mod, decât împreună şi implicit cu dreptul principal de proprie- 
tate individuală asupra etajelor sau apartamentelor. 

Art. 58. Starea de indiviziune forţată, definită prin articolul 
precedent, fiind un atribut necesar al acestei forme de proprietate, art. 

728 şi următorii din codul civil din Vechiul Regat, art. 830 şi următorii 
din codul civil în vigoare în Ardeal şi Bucovina, precum şi art. 550 şi 

următorii din codul civil în vigoare în Basarabia, nu-i sunt aplicabile. 

Art. 59.— Pentru administrarea, întreţinerea şi folosinţa părților 

comune, supuse stării de indiviziune forţată, proprietarii de etaje sau 
apartamente constitue, de drept şi fără alte formalităţi, o asociaţiune 

civilă. 
Calitatea de asociat este indisolubil legată de dreptul de pro- 

prietate asupra etajelor sau apartamentelor; ea se dobândeşte prin 

simplul fapt al achiziţiei unui asemenea, drept şi trece, odată, cu dânsul, 
la toţi dobânditorii sau subdobânditorii eventuali. 

Art. 60. — In lipsa unor convenţiuni speciale, aceste asociaţiuni 

se vor guverna după următoarele norme: 
a) Organul care ia deciziuni în numele asociaţiunii este adunarea 

generală a proprietarilor de apartamente din imobil. 

Adunarea deleagă drepturile sale, în fiecare an, unui administra- 

tor gerant, ales dintre proprietarii cari conduce de fapt gospodăria păr- 

ților comune din imobil, sub controlul unui număr de proprietari, de- 

semnaţi, de asemeni, de către adunarea generală. 

Această adunare se întruneşte de drept şi fără convocare specială, 

la începutul fiecărui an de gestiune, pentru a descărca de gestiunea 

sa pe gerantul în exerciţiu şi pentru a aproba repartiţia cheltuielilor 

între proprietari, pentru a stabili bugetul cheltuielilor comune pe anul 
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viitor şi cota de participare a fiecărui proprietar în raport cu valoarea 
apartamentului său, pentu a hotărî măsurile de interes general privind 
gospodăria părţilor comune din imobil, cum şi pentru a desemna, pe 
gerant şi pe proprietarii delegaţi; atât însărcinarea administratorului 
gerant cât şi a proprietarilor deegaţi este gratuită; | 

b) Proprietarii pot fi convocați în adunare extraordinară, când 
nevoia, cere; 

c) În aceste adunări generale ordinare sau extraordinare deciziu- 
nile se iau, la prima zi de întrunire, cu participarea a două treimi din 
numărul proprietarilor şi din valoarea apartamentelor, cu majoritatea 
absolută a numărului proprietarilor prezenţi şi a valorii apartamen- 
telor ce ei reprezintă. Dacă la prima adunare nu au participat două 
treimi din numărul proprietarilor sau din valoarea apartamentelor, adu- 
narea se va, ţine după o săptămână, fără altă convocare, cu oricâţi mem- 
bri prezenţi, decizând în acelaşi mod; 

d) Deciziunile adunărilor generale se vor semna de preşedinte, de 
secretarul adunării şi de membrii prezenţi, trecându-se întitun re- 
gistru special; 

e) Oricare asociat se poate opune la deciziunile cari ar fi con- 
trarii regulamentului, legii sau actului constitutiv. Preşedintele tribu- 
nalului situaţiunii imobilului, după ce va asculta pe administratorul ge- 
rant şi pe proprietarii delegaţi, poate să suspende executarea, deciziu- 
nilor printr'o ordonanţă provizorie, care se va aduce la cunoştinţa ad- 
ministratorului gerant. 

Art. 66 bis din procedura civilă este aplicabil în orice cerere ar 
face vreunul din asociaţi, în legătură cu exerciţiul posesiunii sale. 

Aceste ordonanţe prezidenţiale se dau fără drept de opoziţie, cu 
drept de apel la tribunalul din care face parte preşedintele, în termen 
de cinci zile dela data comunicării ordonanţei şi cu drept de recurs 
în casaţie în termen tot de cinei zile dela data comunicării ordonanţei 
dată de tribunal. Judecata se va face în termen scurt; 

f) Sumele rezultând din ordonanța rămasă definitivă vor con- 
stitui o ereanţă privilegiată, după fise, în favoarea asociaţiei proprie- 
tarilor din imobil, eu rang imediat următor privilegiului pentru restul 
de preţ datorat vânzătorului dela care proprietarul debitor a cumpărat 
apartamentul. 

| Art. 61. — Participarea la cheltuielile pentru întreţinerea părților 
comune din imobil şi pentru funcţionarea instalaţiilor comune este obli- 
gatorie pentru toţi asociaţii, şi nu se poate refuza sub cuvânt că nu s'a 
uzat decât parţial sau de loc, din orişice motive, de serviciile comune. 

Art. 62.— Neplata la. termen a contribuţiunii prevăzute în artico- 
lul precedent dă dreptul administratorului gerant în exerciţiu să urmă- 
rească, concomitent sau succesiv, la a sa alegere, orice avere mobilă sau 
imobilă a proprietarului debitor, pentru acoperirea sumei datorite. 

Urmărirea, se va începe în puterea unei simple ordonanțe, care se 
va emite de urgenţă, cu citarea părţilor, de preşedintele tribunalului 
de notariat, sau, în lipsa unui asemenea tribunal. de preşedintele tri- 
bunalului civil al situaţiunii imobilului, cu drept de apel, în termen de 
trei zile dela. comunicarea ordonanţei, la. completul aceluiași tribunal; 
şi cu dreptul de recurs la înalta Curte de casaţie, în termen de trei zile 
dela data comunicării hotărîrii date de tribunal în apel. - 

E Art. 63. — Imobilul. va fi întotdeauna asigurat contra incendiului, 
prin grija administratorului gerant în exerciţiu, pentru valoarea glo- 
bală care se va stabili de adunarea generală a proprietarilor. 

Primele se vor plăti de gerant din fondul comun. 
In eaz de incendiu, suma realizată prin asigurare se va întrebuința 
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exclusiv la refacerea imobilului şi nu se va putea distribui sub nicio 
formă, proprietarilor, nici chiar acelora în deosebi atinşi de sinistru. 

„__ Pentru mobilier şi pentru toate cele cuprinse în apartamente, pro- 
prietarii vor putea contracta asigurări individuale. 

Art. 64. — Impozitele cuvenite asupra întregului imobil se vor 

repartiza, direct de comisiunile de recensământ pe numele fiecărui pro- 
prietar de apartamente, proporţional cu valoarea apartametelor. 

Art. 65. — Ca o consecinţă a principiilor stabilite prin art. 56 şi 

5T de mai sus, urmăririle individuale, îndreptate împotriva, proprie- 

tarilor pentru datorii particulare, nu pot avea de obiect decât aparta- 

mentul sau apartamentele aparţinând acestor proprietari, cari se vor 

putea urmări şi vinde ca orice bun imobiliar, dobânditorul intrând, 

prin faptul achiziţiei sale, în toate drepturile ce decurg din această formă 

-de proprietate. 
Acţiunile privind asociaţiunea proprietarilor, cum şi urmăririle 

îndreptate asupra imobilului în întregime, vor trebui îndreptate asu- 

pra tuturor proprietarilor imobilului. Prin excepţie dela această regulă, 

se vor îndrepta asupra gerantului în exerciţiu, ca reprezentant legal al 

asociaţiunii proprietarilor, numai acţiunile decurgând din angajamen- 

tele contractate de gerant în calitatea sa de administrator al părţilor 

-comune din imobil. 
Art. 66 — Dispoziţiunile de sub acest capitol se aplică, în lipsă 

de convenţiuni contrare, tuturor imobilelor stăpânite pe etaje sau pe 

.apartamente, construite sub imperiul Legii pentru încurajarea construc- 

“țiilor din 23 Iulie 1921. 

CAPITOLUL VIII 

Despre realizarea creanţelor ipotecare ale societăţilor pentru 

construire de locuinţe 

Art. 67: Pentru încasarea anuităţilor contractuale, societatea 

care a construit locuinţe ce urmează a fi achitate prin plată de anui- 

“tăi, are facultatea ca, în caz de întârziere din partea debitorului, sau 

-să ia în posesiune imobilul ipotecat, sau să procedeze la vânzarea, lui, 

-sau să uzeze concomitent de ambele acestei măsuri, conformându-se dis- 

poziţiunilor de mai sus. 
Art. 68. — Societatea poate cere preşedintelui tribunalului situa- 

“țiunii imobilului, sau judecătorului care îi ține locul, punerea în pose: 

siune a imobilului ipotecat; aceasta, pe cheltuiala și riscul debitorului 

în întârziere. | 

Preşedintele, sau cel care îi ţine locul, este obligat ca, în trei zile 

„dela cererea societăţii, să someze pe debitor, prin oficiul portăreilor, 
[Să 

„conform art. 74 din codul de procedură civilă, a-şi plăti datoria, făcân- 

.du-i cunoscut; că, în caz de neplată, societatea, va fi pusă în posesiunea 

imobilului ipotecat. Dacă debitorul nu-şi plăteşte datoria în zece zile 

dela notificare, preşedintele, fără altă formalitate, va pune societatea, 

în posesiunea imobilului ipoteeat, pe cheltuiala şi riscul debitorului. 

Societatea, pusă în posesiune, nu este datoare să respecte con- 

-ractele cari au de obiect folosinţa imobilului, decât numai când ele 

vor fi fost acceptate în scris de către Societate. 

Pe tot timpul cât va dura posesiunea, Societatea va încasa, veni- 

“urile imobilului, oricare ar fi opoziţiunea. 

Din produsul acestor venituri, se vor scădea mai întâi drepturile 

+ezaurului privind imobilul, cheltuielile de punere în posesiune, chel- 

“uielile făcute pentru administraţiunea fondului şi anuităţilor întârziate: 
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iar restul va fi ţinut, fără nicio dobândă, la dispoziţiunea debito- 
rului. , , 

Toate riscurile şi pericolele ce pot rezulta din punerea, în pose- 
siune a Societăţii constructoare vor îi în sarcina debitorului. | 

Art. 69.— Dacă, după clauzele contractuale, creanţa Societăţii 
constructoare ar deveni exigibilă în întregime, Societatea va putea ur- 
mări vânzarea imobilului ipoteeat. , N 

Nicio opoziţiune nu este primită în contra acestei urmăriri, 
Pentru vânzarea imobilului ipotecat, Societatea, va face debitorului 

său, la domiciliul ales prin contract, o somaţiune de urmărire pentru 
plata anuităţilor întârziate, cu procente şi cheltuieli, şi a capitalulu 
integral. 

Notificarea somaţiunii se va face conform art. 74 din procedura 
civilă, _ 

Indată după notificare, Societatea va putea cere tribunalului si- 
tuaţiuni imobilului transcrierea somaţiunii în registrul pentru trecerea 
comandamentelor. 

* Din momentul transcrierii somaţiunii de urmărire, imobilul este 
lovit de indisponibilitate; şi oricari ar fi transacţiunile ce ar urma tran- 
scrierii, ele nu vor fi opozabile Societăţii constructoare, şi urmărirea se va continua tot în persoana debitorului soma, 

Somaţiunea îşi produce efectul până în momentul când debitorul a achitat integral Societăţii constructoare toate ratele, cu dobânzile şi cheltuielile de orice natură, datorate Până în momentul plăţii. Dacă, în interval de o lună dela notificarea somaţiunii de urmă- rire, debitorul nu plăteşte Societăţii toate ratele, cu dobânzi şi cheltuieli, datorate până în momentul somațiunii, Societatea, este în drept a cere tribunalului situațiunii imobilului ipotecat vânzara lui. 
In acest scop, pe lângă cerere, Societatea, va alătura, în original, somaţiunea de urmărire, prevăzută la alin. 3 din acest, articol, precum şi dovada sau procesul-verbal de predarea ei. Tribunalul va da Socie- tății copii legalizate de pe toate aceste acte; şi, în caz de dispariţiune a originalelor, acele căpii vor ţine loc de originale. 
Tribunalul în cel mult trei zile dela, primirea cererii Societăţii con- structoare, va ordona punerea în vânzare a imobilului. 
Vânzarea se va face după trei luni din ziua publicaţunii în Mo- 

mtorul Oficial. 
Publicaţiunea, vânzării în Monitorul Oficial va cuprinde: 
d) Menţiunea că vânzarea se face după cererea Societăţii con- structoare; 
b) Comuna, strada şi numărul unde se găseşte situat imobilul; e) Numele şi pronumele debitorului urmărit; „d) Locul, anul, ziua şi ora, când are să se facă vânzarea imobi- lului ce se urmăreşte. 

„ Afară de formalităţile de vânzare, prevăzute prin prezenta lege, nu se pot aplica Societăților, cari construese locuinţe ce urmează a îi achitate prin plată de anuităţi, alte dispoziţiuni de procedură civilă pri- vitoare la vânzările silite. 
„Dacă în ajunul zilei fixate pentru vânzarea imobilului, proprieta- rul va plăti Societăţii ratele întârziate, cu procentele şi cheltuielile da- torite până în momentul plăţii, vânzarea nu va avea loc şi dosarul se va închide. - 

| Dacă ziua hotărîtă pentru vânzare cade într'o Duminică, sau în- tr'o zi de sărbătoare legală, sau întro zi de vacanţă, vânzarea se va face, fără altă publicaţiune, în cea dinţâi zi lucrătoare ce va urma. 
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__ In caz de amânare, vânzarea se va putea iace după 20 zile din 
ziua publicării în Monitorul Oficial. 

Ziua fixată pentru vânzarea cerută, de Societatea constructoare 

au va putea fi amânată prin conexările ce s'ar face cu alte urmăriri. 

Dacă, din cauza unei alte urmăriri decât a Socieţăţii, chiar după 

gonexare s'ar provoca amânare, vânzarea cerută de Societate se va con- 
inua, 

, Strigarea va începe dela preţul oferit de Societatea constructoare 

şi menţionată în caietul de sarcini, care va fi depus la dosarul vânzării 

cu cel puţin opt zile înainte. 
Dacă după trei strigări, cari se vor repeta din cinci în cinci mi- 

nute, nimeni nu va da un preţ mai mare decât cel oferit de Societatea 

constructoare, imobilul se va adjudeca asupra ei. 

Societatea va avea dreptul de a licita numai până la concurenţa 

preţului trebuitor pentru acoperirea creanţelor şi a cheltuielilor ei. 

___ Preţul odată oferit de Societate, vânzarea se va putea continua 

şi în lipsa ei. 
Dacă sunt mai mulţi concurenţi, imobilul se va adjudeca asupra 

aceluia, care, la cea din urmă strigare, va da cel mai mare preţ. 

Adjudecatarul va, subserie procesul-verbal de adjudecaţiune; şi, 

de nu va voi sau nu va putea subscrie, se va face menţiune despre acea- 

sta în procesul-verbal al şedinţei. 
Nu vor fi primiţi la licitaţiunea; imobilelor urmărite după cererea 

Societăților constructoare de locuinţe decât, aceia cari vor îi depus la 

Casa de depuneri şi consemnaţiuni sau la tribunal, fie chiar şi în ziua, 

vânzării, a douăsprezecea parte a preţului oferit de către Societate; 

depozitul va fi sau în numerar, sau în efecte ale Statului, socotite după 

cursul zilei. 
Acest depozit se va păstra la tribunal până la liberarea, ordonan- 

ţei de adjudeeare. | 

Societatea constructoare este scutită de un asemenea depozit. 

După adjudecaţiune, tribunalul va face cunoscut verbal celor de 

faţă că supralicitarea va avea loc în opt zile; ziua supralicitării se va 

putea, anunţa şi printrun afipt în auditorul tribunalului. Ă 

In timpul acestor opt zile şi în ziua, de supralicitare, orice per- 

soană, capabilă va putea să supraliciteze, dacă va oferi cel puţin 10% 

„peste preţul dela prima licitaţiune. 
Supralicitatorul va declara voinţa de a supralicita printr'o cerere 

către tribunal, semnată de el, şi în care va arăta şi adausul de 10%. 

'Pribunalul nu va primi oferta de supralicitare dacă nu va îi însoțită 

de un depozit de 20% din preţul primei adjudecări, în numerar sau în 

efecte ale Statului, socotite după cursul zilei. 

Societatea este scutită de un asemenea depozit. 

Dacă vor fi mai mulţi supralicitatori, imobilul se va adjudeca defi- 

nițiv asupra celui ce va da preţ mai mare la cea de a treia strigare. 

Procesul-verbal al adjudecaţiunii definitive se va subscrie de ad- 

judecatar, de preşedintele tribunalului, sau de cel care îi ţine locul. 

De nu va fi nicio ofertă de supralicitare în condiţiunile prevăzute 

în acest articol, imobilul se va adjudeca definitiv asupra primului ad- 

judecatar. 
Recepisa depozitului făcut de persoana căreia se va adjudeca de- 

finitiv imobilul se va păstra la tribunal până la liberarea ordonanţei 

de adjudecare. 
În termen de opt zile dela adjudecarea definitivă, fie că vânzarea 

se face după cererea Societăţii, fie după cererea altor creditori, cumpă- 

rătorul este dator, oricare ar fi contestaţiunile ce sar ridica, să plătească 
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provizoriu Societăţii, în numerar, anuităţile datorite, cum şi alte sume 
ce ar mai avea să primească Societatea constructoare sub orice titlu. 

Ari. 70. — Vânzarea publică, efectuată fie după cererea Societăţii 
constructoare de locuinţe, fie după cererea altor creditori, nu stinge 
ipoteca constituită Societăţii constructoare, dacă preţul rezultat la lici- 
taţie nu acoperă întreaga creanţă a Societăţii. 

Capitalul ce mai rămâne datorit Societăţii constructoare se tran- 
sferă la cumpărătorul proprietăţii. , | . 

Când cumpărătorul ar voi să achite imediat şi acest capital, el 
trebue să verse Societăţii, tot în termen de opt zile, în numerar, preţul 
cumpărării, până la acoperirea în întregime a creanţei Societăţii, pentru 
care Societatea are precădere înaintea oricărei alte reclamaţiuni și 
oricare ar fi opoziţiunile, contestaţiunile şi inscripţiunile creditorilor, 
rămânând acestora numai acţiunea în repetiţiune, pentru ceea ce So- cietatea va fi primit pe nedrept. | 

In acelaş termen se va vărsa la Casa de depuneri şi consemnaţiuni diferenţa până la completarea preţului adjudecării. 
Taxa de înregistrare către Stat şi taxa corpului de portărei, pen- tru emiterea ordonanţei de adjudecare, sunt în sarcina adjudecatarului 

ŞI se vor achita în acelaş termen ca şi preţul adjudecării. 
În caz când cumpărătorul nu ar face aceste vărsăminte, el va pierde depozitul făcut conform articolului precedent. 
Acest depozit se va da Societăţii constructoare şi se va ţine în seamă asupra cheltuielilor făcute cu vânzarea, şi asupra datoriei. 
Imobilul va fi din nou pus în vânzare în termen de 20 zile şi vânzarea se va face conform art. precedent, 
La, această nouă vânzare nu va fi decât o singură licitapune, fără supralicitare, şi imobilul se va. adjudeca asupra celui ce va da mai mult la a, treia strigare. 
După plata preţului sau după acceptarea, de către Societate a de- claraţiunii cumpărătorului că se substitue în obligaţiunile vechiului pro- prietar, tribunalul va da, adjudecatarului ordonanța de adjudecaţiune. Dacă Societatea devine adjuecatara imobilului, ea va depune drept preţ creanţa, sa, constatată, prin contractul de împrumut şi prin contu- rile vizate de direcţiunea Societăţii. 
Art. 71. — Instituţiunile ereditoare pentru construire de locuinţe, precum: Casa construcţiilor şi Sindicatele patronale sau Federalele lor, se vor bucura de aceleaşi privilegii şi înlesniri de procedură, civilă pre- văzute în acest capitol, pentru realizarea creanţelor lor ipotecare, ca şi Societăţile constructoare de locuinţe. 

CAPITOLUL IX 
Despre Casa construcţiilor 

„Art. 22. — Pentru controlul, supravegherea, şi aducerea la înde- plinire a, dispoziţiunilor prevăzute în această Lege, cum şi pentru stu- lerea şi rezolvarea, tuturor chestiunilor în legătură, cu problema, con- struirii de case, se înfiinţează pe lângă, Ministerul muncii, coope- raţiei şi asigurărilor sociale o Înstituţiune specială, sub denumirea de: Casa construcţiilor, | „__„„„Art. 78. — Această Casă este persoană juridică, putând sta în Justiţie şi a primi donaţiuni sau legate. Art. 74. — Casa construcţiilor va fi administrată de un consiliu de administraţie numit de Ministerul muncii, cooperaţiei şi asigurărilor 
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sociale, prin Decret Regal, pe timp de cinci ani. Vor face parte din con- 
sluu: : - - 

Foştii miniştri ai muncii, cu o vechime de cel puţin doi ani în 
această, calitate; e 

Primarul Municipiului Bucureşti şi primarii sectoarelor; | 
Doi reprezentanţi ai Adunării deputaţilor, desemnaţi de această 

Adunare; Ea i o E 
Doi reprezentanţi ai Senatului, desemnaţi de Senat; 
Preşedintele Uniunii Camerelor de comerţ şi industrie; 

ial Un delegat al Ministerului muncii, cooperaţiei şi asigurărilor so- 
ciale; | Aa Aia 

Un delegat al Ministerului finanţelor; * 
Directorul şeoalei de arhitectură; 
Un membru al. societăţii arhitecţilor români; 
Un profesor al şeoalei politehnice; i | 

__Un delegat al societăţii comunale de locuinţe ieftine; - 
Un delegat al societăţii de credit funciar urban din Bucureşti; 
“Un delegat al centralei cooperativelor de producţie şi corisum; ... 
Un membru al Curţii de casaţie, desemnat de Ministerul de justiţie; - 
Un medic igienist, recomandat de: Ministerul Sănătăţii publice; 
Directorul general al Casei. eonstrucţiilor va lua parte la consiliu 

cu vot consultativ. . o | 
Art. 75.— Atribuţiunile acestui consiliu sunt: | - 
1. Işi dă avizul asupra cererilor pentru acordarea înlesnirilor 

prevăzute de lege în vederea încurajării construirii de case. - 
„92, Stabileşte condiţiunile pe cari -trebue să le îndeplinească 'o 1o- 

cuinţă, pentru a avea caracterul de „economică“ şi igienică. 
3. Aprobă statutele sindicatelor şi a federalelor lor." - A 
4. Hotărăşte asupra, cererilor de credite pentru construirea de .o- 

cuinţe. Ia ” 
5. Hotărăşte cu privire la plasamentul şi fructificarea sumelor 

disponibile din fondul pentru . construire de locuinţe. 
6. Hotărăște cu privire la executarea măsurilor pentru încasarea 

_sumelor datorite Casei construcţiilor. E 
7. Stabileşte scăzământul ce ar urma să se acorde împrumutaţilor 

cari vor achita cu anticipație sumele datorite Casei construcţiilor. 
8. Işi dă avizul asupra proceselor-verbale de. contravenţie la dis- 

poziţiunile prezentei legi, cum şi asupra chestiunilor ce-i vor fi trimise 
de Ministerul muncii, eooperaţiei şi asigurărilor sociale, pentru aviz 

sau rezolvare. 
9. Hotărăşte în toate cazurile neprevăzute de lege în privinţa acor- 

__dării împrumuturilor şi garantării lor, cum şi asupra tuturor chestiu- 

nilor în legătură cu problema construirii de locuinţe, cari îi vor fi su- 

puse de Direcţiunea generală. 
Art. 76. — Controlul gestiunii Casei construcţiilor se va face de 

Curtea de conturi în conformitate cu Legea contabilităţii Statului. 
Art. 77.— Consiliul îşi alege din sânul său un preşedinte şi un 

vice-preşedinte. - - ” 

Când ministrul muncii, cooperaţiei şi asigurăriolr sociale asistă 

însuși la şedinţă, el prezidează de drept consiliul. 
Ari. 78.— Consiliul este convocat de Directorul general ori de câte 

ori este nevoie. -- o | 
Consiliul îşi va ţine şedinţele în localul Casei construcţiilor. 
Pentru a putea ţine şedinţă trebue să fie prezenţi cel puţin o 

jumătate plus unul din numărul membrilor consiliului. 
Hotărîrile se iau cu majoritatea voturilor. celor prezenţi. 
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In caz de paritate, votul preşedintelui decide. | 
Art. 79. — Consiliul poate da delegaţiune unuia sau mai multor 

membri din sânul său, pentru a îndeplini anumite atribuţiuni speciale în 
locul consiliului. , a 

Consiliul va alege din sânul său un comitet de direcţie, căruia, îi 
va putea delega toate sau parte din atribuţiunile sale. Comitetul de di- 
recţie se va compune din 5 persoane şi anume: , 

1. Membrul Curţii de casaţie, care va îi de drept preşedintele co- 
mitetului. 

2. Directorul general al Casei construcţiilor. 
3. Unul din arhitecţii din consiliu. 
4. Delegatul Ministerului muncii. 
5. Delegatul Ministerului finanţelor. Deciziunile comitetului se vor 

lua în majoritate. , 
Art. 80. — Membrii consiliului vor avea o indemnizaţie de fie- 

care şedinţă. Suma necesară se va înscrie anual în bugetul Miniterului 
muncii, cooperaţiei și asigurărilor sociale. 

Art. 81.— In fiecare an, până cel mai târziu la 31 Ianuarie, con- 
siliul întocmeşte darea de seamă a situaţiunii fondului pentru construire 
de locuinţe pe anul expirat şi o înaintează Ministerului muntii. 

Art. 82. — Casa construcţiilor este pusă sub conducerea unui Di- 
rector general, care o va reprezenta în justiţie şi faţă de terţi. EI va îi 
ajutat de un personal, al cărui număr şi atribuţiuni se vor fixa printr'un 
Regulament. 

Cheltuielile pentru funcţionarea Casei construcţiilor vor fi înserise 
anual în bugetul Ministerului muncii, cooperaţiei şi asigurărilor so- 
ciale. 

Pentru acest an, cheltuielile necesare punerii în aplicare şi fune- 
ţionării Casei construcţiilor se vor efectua dintrun credit pe care Mini- 
sterul finanţelor este autorizat a-l pune la dispoziţiunea Ministerului 
muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale din fondul de deschidere de 
credite prevăzut în bugetul general al Statului. 

, Art. 83. — Directorul general este ordonanţatorul tuturor cheltuie- 
lilor din fondul pentru construire de locuinţe, potrivit cu aprobările 
consiliului de administraţie. 

„Iar pentru cheltuielile de administraţie (personal şi material), în- 
scrise în bugetul Ministerului muncii, cooperaţiei şi asigurărilor sociale, 
se va urma conform cu Legea de organizare a acestui minister. 

CAPITOLUL X. . | 

Dispoziţiuni finale 

Ari. 84. — Scutirea de impozit global a caselor construite după 
1921 va opera, dela începutul anului 1927. 

In acest sens, proprietarii cari, conform obligaţiunilor ce au avut, 
au trecut în declaraţiile către fise veniturile acestor imobile, vor putea, 
prin simplă cerere adresată instanţelor competinte, să obţină deducerea 
lin totalul cifrei globalului a sumelor care reprezintă scutirea, prevăzută 
a art. 2. 

_ Art. 85.— Pentru societăţile de construeţiuni scutirea se aplică 
în condițiunile art. 3, chiar când veniturile imobilelor, civile prin na- 
tura, lor, figurează în bilanţul anual. 

„„„ Ele se vor deduce deci din totalul venitului comercial impozabil, 
fiind scutite, pe timpul şi în măsura arătată la arț. 2, atât de impozi- 
tele elementare, cât şi de cota complimentară cu adiţionalele respective. 
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Art. 86. — Imobilele dotale, prevăzute în art. 15, ca şi loturile 
cumpărate dela Stat, judeţ şi comună, conform art. 2 al Legii de împro- 
piictărire cu loturi de casă a invalizilor, văduvelor şi funcţionarilor, vor 
putea fi ipotecate la Creditele funciare urbane pe termen lung, dela 
20—40 ani, chiar şi pentru alte trebuinţe decât acelea prescrise în ar- 
ticolele precedente, cu autorizaţia specială a autorităţii vânzătoare. Im- 
prumuturile societăţilor de credit urban vor putea servi la achitarea to- 
tală, sau parţială a privilegiului autorităţii vânzătoare, care, după îm- 
prejurări, va putea ceda, pentru tot sau pentru restul ce ar avea de 
primit, rangul privilegiului său. 

In caz de executarea creanţelor creditelor urbane, prin neplata 
ratelor şi accesoriilor, vânzarea prin licitaţie publică se va putea face 
către orice adjudecatar. | 

Art. 87. — Proprietarii imobilelor cari au curţi mai mari decât 
suprafaţa terenului clădit, chiar când acele. curţi au fost închiriate 
odată cu casa, pot construi sau înstrăina, în scop de construire, porţiu- 
nea de teren neclădită, lăsând chiriaşului porţiunea. de teren necesară 
trecerii cu un vehicul, în caz când intrarea nu e în stradă, fără niciun 
fel de formalitate judiciară sau administrativă şi fără niciun drept din 
partea, chiriaşului de a se opune sau de a cere vreo desdăunare. 

Art. 88. — Toate dispoziţiunile din legile în vigoare, contrarii 
Legii de faţă, sunt şi rămân abrogate. 

LEGE 

PENTRU INCURAJAREA ŞI ACTIVAREA CONSTRUCŢIILOR 

(Decret de promulgare No. 2.896 din 8 August 1931, Monitorul Oficial No. 184 
din 10 August 1931) 

Art. 1.— În scopul de a stimula şi încuraja construirea de nout 
locuinţe, precum şi refacerea şi îmbunătăţirea, celor existente, se acordă 

prin legea de faţă, în afara scutirilor acordate prin legea contribuţiu- 
nilor directe. o scutire de 50 la sută asupra tuturor taxelor de con- 

strucţiuni către comună, tuturor clădirilor construite sau refăcute dela 

publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial, până la 1 Ianuarie 1936, 
precum şi o scutire de taxă comunală asupra valorilor locative, pe ter- 

menul şi în condiţiunile scutirilor acordate prin legea contribuțiunilor 
directe. 

"Toate clădirile construite dela 1921 şi până la aplicarea prezentei 
legi vor beneficia de aceeaş scutire de taxă comunală asupra valorilor 

locative, prevăzută în aliniatul precedent, pentru timpul ce mai rămâne 
să curgă dela publicarea în Monitorul Ofacial a acestei legi şi până la. 

împlinirea, termenelor prevăzute în legea contribuţiunilor directe. 
'Paxele comunale pentru apă, gunoi şi pompieri, nu intră în pre- 

vederile acestui articol. | 
Art. 2. — Pentru a se activa construirea de locuinţe, compuse din 

apartamente mici (două până la trei camere de locuit), Statul, judeţele 
şi comunele pot vinde terenuri virane pe care le posedă şi care sunt 

proprii pentru asemenea, lucrări. 
Aceste terenuri se vor vinde prin licitaţie publică, luându-se ca 

bază de preţ, dela care se va începe licitaţia, preţurile existente la acea, 

epocă pentru terenuri similare din vecinătate. 
Un regulament de administraţiune publică va stabili condiţiunile 
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după care se va face licitaţia şi obligaţia la care vor fi supuşi adju- 
decatarii. , , , SE a | Ari. 3.— Proprietarii particulari cari posed terenuri virane, în 
sectoarele din centrele oraşelor determinate de primării, cu o întindere 
totală mai mare de 1.000 m. p. în oraşele cu o populaţie de peste 30.000 
locuitori şi mai mare de 2.900 m. p. în oraşele cu o populaţiune, sub 
50.000 locuitori, sunt obligaţi ca până la 1 lanuarie 1936 să înceapă lu- 
crările de construcţie pe acele terenuri sau să le parceleze şi să le pună 
în vânzare. | | 

Dacă până la această dată nu vor fi început lucrările de construcţie 
sau nu vor fi făcut parcelarea şi vânzarea, terenurilor, ele vor fi supuse 
la un impozit suplimentar, egal cu 50 la sută din impozitul prevăzut 
în legile existente, pentru terenurile virane. 

Art. 4. — Proprietarii imobilelor cari au curţi mai mari decât 
cele prevăzute în regulamentele de construcţii, pot construi sau în- 
străina, în scop de construire, porţiunea de teren neclădită, dacă ele 
nu au tăcut obiectul principal al contractului de închiriere. Ei vor lăsa 
chiriaşului porţiunea de teren necesară trecerii cu vehicul, în caz 
când intrarea nu este prin stradă. Aceasta se va face fără nicio forma- 
litate juridică sau administrativă și fără niciun drept din partea ehi- 
riaşului de a se opune sau a cere vreo despăgubire. 

Art. 5. -- Dispoziţiunile art. 1, alin I, din legea de împroprietă- 
rire cu loturi de casă a invalizilor, văduvelor, funcţionarilor “de stat, 
judeţ şi comună, ai tuturor demobilizaţilor, publicată în Monitorul Of 
cial din 18 Octomvrie 1921, precum şi modificarea acestui text, prin 
legea din 28 Aprilie 1927, referitoare la inalienabilitatea acelor loturi, 
se abrogă, ele putând fi înstrăinate din momentul publicării prezentei 
legi în Monitorul Oficial, cu obligaţiunea din partea cumpărătorului de a construi pe ele în termen de trei ani dela facerea. actului de vindere- 
cumpărare. 

De asemenea se acordă tuturor împroprietăriţilor un termen de trei ani pentru a construi pe acele terenuri. 
Dacă în termenul prevăzut mai sus, împroprietăritul sau acel care a achiziţionat lotul, nu va construi, terenul va fi supus impozitului pre- văzut la art. 3 din prezenta, lege. 
Ari. 6. — Toate clădirile ce se vor construi în baza legilor în vi- goare şi care se bucură de avantajele acordate prin legea, contribuţiu- nilor directe, nu vor fi supuse niciunui regim de restricţiuni în ce pri- vește libera folosinţă şi libera transacţie pe toată durata acordării avan- tajelor de mai sus. 
Art. 7.— Toate dispoziţiunile legilor în vigoare, contrarii legii de faţă, sunt şi rămân abrogate. 

LEGE 
PENTRU EXTINDEREA IN BASARABIA A UNOR DISPOZIŢIUNI DIN LEGISLAȚIA 

VECHIULUI REGAT 

(Decret de promulgare No. 876 din 59 Martie 1928, Monitorul Oficial No. 77 din 4 Aprilie 1928)? 
Art. 1.— Pe lângă dispoziţiunile introduse până acum în vede- rea unificării, se extinde, cu începere dela 1 Iunie 1928, în tot cuprin- sul Basarabiei, aplicarea în întregime a următoarelor legi, astfel cum vor fi în vigoare în Vechiul Regat la punerea în aplicare a legii de faţă: 
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a) Codul civil; 
b) Codul de procedură civilă şi regulamentul pentru facerea, şi 

executarea hotărniciilor; | 
c) Toate rânduielile de procedură cuprinse în codul comercial, 

precum şi regulamentul lui; . 
d) Legea asupra drepturilor proprietarilor rezultând din contrac- 

tele de închiriere şi de arendare; 
e) Legea pentru judecătoriile de ocoale şi regulamentul ei; 
f) Legea pentru autentificarea actelor. 
Art. 2. — Până la noi dispoziţiuni, afară de registrele cerute de 

legile române pentru publicitatea drepturilor imobiliare, se vor ţine şi 
registrele prevăzute de legile din Basarabia. 

Dela 1 Iunie 1928 aceste din urmă registre vor îi ţinute tot de gre- 
fierii tribunalelor, cari vor face trecerile şi menţiunile potrivit norme- 
lor de până acum, după ce se va fi îndeplinit publicitatea cerută de le- 

gile române. 
Valoarea drepturilor constituite, modificate sau născute după pu- 

nerea în aplicare a prezentei legi, va fi stabilită numai în conformitate 
cu legile române şi după registrele prevăzute în aceste legi. 

Art. 3. — Preseripţiunile începute înainte de punerea în aplicare 

a acestei legi vor fi reglementate după legile locale anterioare celei de 

aţă. 
Art. 4.— Nu vor fi aplicate în Basarabia dispoziţiunile din le- 

gile române referitoare la capacitatea femeii măritate, căutarea paterni- 

tăţii, dreptul de moştenire al soţului supravieţuitor, precum şi drep- 

turile copiilor naturali şi ale părinţilor lor. 

Pentru aceste materii rămân în vigoare normele de drept din Ba- 

sarabia. | 

Art. 5. — Până la punerea în aplicare a legii de unificare privi- 

toare la actele de stare civilă se menţin dispoziţiile acutalmente în vi- 

goare în Basarabia, relative la aceste acte, la condiţiunile de fond ale - 

căsătoriei şi opoziţiunii de căsătorie. 

Se menţin de asemenea până la aceeaşi dată, art. 246 din codul 

civil, astfel cum este modificat prin art. 2 al decretului-lege No. 4.794 

din 12 Noemvrie 1919, precum şi art. 3 din deeretul-lege No. 2.743 din. 

2 Iulie 1919.  - 

Rămân de asemenea în vigoare dispoziţiunile art. 1.460:—1.460 

din codul de procedură civilă basarabean. 

Actele întărite potrivit legii notariale se vor învesti cu formula 

executorie de judecătoria circuriseripţiei unde bunul imobiliar se află, 

iar cele notariale de judecătoria circumseripţiei domiciliului celui ce 

sa obligat. 

Acţiunile şi toate cererile introduse până la intrarea în vigoare a 

prezentei legi vor fi judecate potrivit normelor procedurale astăzi în 

vigoare, iar executările începute vor continua potrivit aceloraşi norme. 

Art. 6. — Primii notari din Basarabia, aflători în funcţiune la, pro- 

mulgarea prezentei legi cari au licenţă sau doctoratul în drept, şi o ve: 

chime în această funcţiune de cel puţin 2 ani, vor fi numiţi judecători 

da tribunalele pe lângă cari funcţionează. 
„Bi devin inamovibili. 

Notarii publici din Basarabia vor putea, fi numiţi în funcțiuni ju- 

decătoreşti, care vor fi determinate de Consiliul superior al magistra- 

turii. , 
Aceia dintre notari, cari au licenţa sau doctoratul în drept, vor 
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putea îi numiţi şi în magistratură după normele prevăzute de legea de 
organizare judecătorească. , | o 

Funcţionarii din cancelariile primilor notari vor fi numiţi în fune- 
țţiuni publice echivalente. , e 

Art. 7. — Primii notari şi notarii publici sunt obligaţi ca în ter. 
men de cel mult o lună dela punerea în vigoare a acestei legi să depună 
la tribunalele respective toate registrele, stampilele, documentele și ac- 
tele de orice fel, privitoare la funcțiunile lor. 

Garanţiile notarilor nu vor putea, fi restituite decât după ce ace- 
ştia vor căpăta descărcarea, cuvenită. 

Art. 8. — Toate actele notariale cari sunt în termen să fie întă- 
rite de către primii notari, fie că n'au fost prezentate spre întărire, fie 
că primul notar nu s'a pronunţăt asupra lor până la punerea, în apli- 
care a legii de faţă, sunt scutite de această formalitate. 

De această dispoziţiune vor beneficia şi actele referitoare la imo- 
bilele situate în comunele cari prin legea pentru unificarea administra- 
tivă, din 1925 au fost trecute în judeţele de dincoace de Prut, dacă la pu- 
nerea în aplicarea a acelei legi erau încă în termen de a fi întărite sau 
dacă au fost făcute posterior arătatei legi. 

Pentru actele prevăzute în alineatele precedente, se va îndeplini 
însă publicitatea prevăzută în art. 2 al prezentei legi. 

Art. 9. — Procesele pendinte la aplicarea acestei legi vor conti- 
nua a fi judecate de către instanţa înaintea căreia ele se găsesc. 

Art. 10. — Notarii publici cari vor avea această calitate la data 
depunerii în Parlament a prezentei legi şi cari nu vor fi intrat în ma- 
gistratură sau funcțiuni publice, vor păstra, dreptulj de a, redacta și 
autentifica sau legaliza acte, a da dată certă şi a libera căpii, confor- 
mându-se legii pentru autentificarea actelor. 

__Ei vor continua să funcţioneze în localitatea în care la data de 
mai sus îşi au biroul, cu competința prevăzută de art. 2 din legea 
pentru autentificarea, actelor. 

La caz de vacanţă notarii publici vor putea fi transferați, după 
cerere de minister, în locul devenit vacant. 

Contrasemnarea, scriitorului nu este cerută la actele redactate de notarul public. 
| Notarul publice se va conforma dispoziţiunilor art. 46 din legea 
Judecătoriilor de ocoale și va trimite câpii de pe actele de trecere pro- prietăţii, precum şi pentru orice constituire de drept real asupra pămân- tului la judecătoria situaţiunii bunului. 

Atribuţiunea de grefier va fi îndeplinită de persoana desemnată 
de Ministerul justiţiei, după propunerea notarului şi avizul preşedin- telui tribunalului circumscripţiei. 

In caz de lipsă sau împiedecare a notarului, preşedintele tribu- nalului va desemna, după propunerea acestuia, persoana care să-l înlo- 
emască; tot astfel se va urma în caz de lipsă, sau împiedecare a gre- fierului. 
_ Inlocuitorul notarului public va, trebui să fie major şi licenţiat în drept; iar în caz de lipsă de licenţiaţi, va putea fi un alt notar pu- blic sau 0 persoană din biuroul său, aprobată de către preşedintele țri- bunalului. | 

Insărcinarea de notar public este incompatibilă cu profesiunea, de advocat; el poate fi ales la comună, judeţ şi în Adunările legiuitoare. 
Notarul public şi grefierul nu vor putea instrumenta în actele în care ar figura persoanele arătate de art. 274 din procedura civilă și 131 din legea de organizare judecătorească. 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art, 1 

, Dosarele şi registrele notarului publice vor fi depuse judecătoriei 
cireumseripţiei în care îşi are sediul, la sfârşitul fiecărui an. 

Actele autentificate de notarul public vor fi învestite cu formula 
executorie de judecătoria în care notarul îşi are sediul. 

Preşedintele tribunalului va avea asupra notarilor publici din cir- 
cumseripţiunea sa dreptul de priveghere. 

In caz de abateri dela îndatoriri, tribunalul, ca instanţă discipli- 
nară, sezisat de Minister, va putea, să suspende pe notarul public din 
exercitarea drepturilor sale pe un termen de 15 zile până la 6 luni. 

In caz de abateri grave, va putea să retragă notarului public drep- 
tul de a funeţiona. . 

Impotriva hotărîrilor pronunţate de tribunale ca instanţă disei- 
plinară, se poate face apel în termen de 15 zile dela comunicare la Curtea 
de apel. 

Afacerea se va cerceta, atât în primă instanţă, cât şi în apel, în 
camera, de consiliu cu citarea notarului şi ascultarea Ministerului publie. 

La intrarea în vigoare a legii de faţă, tribunalele vor alcătui lista 
de. notarii ce continuă a-şi exerelita, drepturile şi o vor trimite Curţii de 
apel respective, care va întoemi lista generală a notarilor publici şi o va 
comunica, instanţelor judecătoreşti şi barourilor. 

Taxele ce se pot percepe de notarii publici se vor fixa prin regula- 
ment întocmit de Ministerul justiţiei. a 

Art. 11. — Toate dispoziţiunile, de orice natură, cari ar fi con- 
trarii legilor şi regulamentelor române arătate mai sus şi extinse în 
Basarabia, precum şi acestei legi, sunt şi rămân abrogate. 

Art. 12.— Ministerul justiţiei este autorizat a întocmi un regula 
ment pentru punerea în aplicare a acestei legi. 

REGULAMENTUL 
LEGII PRIVITOARE LA ACTELE STĂRII CIVILE !) 

(Decret No. 2339 din 28 Septemvrie 1928, Monitorul Oficial No. 229 
din 44 Octomvrie 1928) 

Dispoziţiuni generale 

Despre ofiţerii stăris civile. 

Art. 1. —Sunt ofițeri ai stării civile: 
a) Primarii municipiilor, sectoarelor, comunelor urbane, sub-ur- 

bane şi rurale. 
Primarii pot delega artibuţiunile de ofiţer al stării civile unui 

membru al delegaţiunii permanente. , 
In municipii delegaţiunea poate fi dată directorului sau şefului 

serviciului actelor stării civile iar în comunele suburbane şi rurale no- 
tarului. Directorul, şeful serviciului sau notarul căruia îi s'a delegat 
atribuţiunea, de ofiţer al stării civile nu va putea celebra însă căsăto- 
riile, cari rămân de atributul exclusiv al primarului sau al unui mem- 
bru al delegaţiunii permanente, delegat de acesta. | 

Când consiliul comunal este disolvat, atribuţiunile de ofiţer al 
stării civile sunt îndeplinite de preşedintele comisiunii interimare sau, 
cu delegaţiunea sa, de un membru al comisiunii ori de persoanele ară- 
tate în alineatul precedent; 

  

') A se vedea legea privitoare la actele stării civile la sfârşitul vol. V, Codul civil adnotat. 
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b) Agenţii. diplomatici sau consulari în ţările unde sunt acreditaţi .. 
sau unde îşi îndeplinesc oficiul lor; , E Da 

c) Căpitanii, patronii vaselor maritime românești fie ale Statului, 
fie ale particularilor, însă numai pentru cazuri de naştere, de moarte și 
de recunoaşterea copilului nelegitini; Onu 

--. d) Ofițerii stării civile militari, determinaţi prin decret regăl, în. 
caz de mobilizare. | - 

“ Competenţă şi îndatoriri. a 

Art. 2. — Competinţa ofițerului stării civile este teritorială şi ca 
atare el nu poate exercita funcțiunile sale în afară de teritoriul comu- 
nei sau a părţii din comună determinată prin lege. | | 

| Art. 3. — Ofiţerul stării civile este competent să primească, decla- 
raţiuni şi să întocmească acte în care rudele sau afinii săi se găsesc in-- 

- teresaţi. a a 
__El nu poate însă instrumenta, ca ofiţer al stării civile, întrun act 

în care el însuşi ar figura ca parte, declarant sau martor. In asemenea 
cazuri se va-delega în:.mod. special după cererea, sa, o altă persoană ca 
ofiţer al stării civile, potrivit normelor indicate la art. 1, lit. a, când 

„actul urmează a se săvârşi în municipii, sectoare, comune urbane, sub- 
“urbane sau rurale, iar pentru ceilalţi ofiţeri ai stării civile însărei- 
„marea este de drept pentru funcţionarii chemaţi a-i înlocui în atribu- 

țiunile funeţiunii lor, după normele administraţiunii de care depind. 
Art. 4. — Ofițerii stării civile sunt îndatoraţi să îndeplinească 

următoarele atribuţiuni: aaa 
| a) De a constata naşterile şi morţile întâmplate: în cireumseripția 
or; 

b) De a întocmi, înregistra şi conserva toate actele ce privese sta- 
rea civilă; Aa i N 

c) De a primi declaraţiuni de căsătorie, a face publicaţiunile şi 
celebra căsătoriile; 
iei d) De a înscrie în registre actele stării civile după ordinul justi- 
lel; Pa , i LL Ă , 

„_„„_ e) Dea înscrie reectificările aduse actelor stării civile prin hotă- . 
rîrile judecătoreşti rămase definitive; Si 
| f) De a face în actele anterior înscrise menţiunile prevăzute de 
ege; - 

9) De a libera, extracte din registre; 
h) De a supraveghia, ţinerea în regulă a, registrelor şi dosarelor 

ailate în păstrarea oficiului şi înaintarea registrelor la grefa tribu- 
nalului;. id ai 

î) De a lua act. de declaraţiunea de schimbarea religiunii. 

| Despre registrele stării civile. 

Art. 5.— Registrele şi imprimatele ce urmează a fi întrebuințate 
de oficiile stării civile, se vor efectua numai de imprimeriile Statului, 
potrivit formularelor şi preseripţiunilor acestui regulament. , 

Hârtia ce va servi la confecţionarea, registrelor va trebui să fie 
astiel fabricată, încât să aibă rezistenţă, cât mai mare. a 

Fondul va trebui să fie colorat prin tipar. | 
„Art. 6. — Distribuirea registrelor se va face de imprimeriile Sta- 

tului cel mai târziu la începutul lunii Noemvrie a fiecărui an, pentru 
trebuinţele anului următor. 

In acest scop, direcţia, Imprimeriilor Statului a. cere din vreme 
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. Ministerului afacerilor străine, prefecturilor de judeţ şi muncipiilor, 

să-i trimită lista de registrele necesare. - - SR a 

Lista întoemită de Ministerul afacerilor străine va cuprinde regi- 

strele necesare oficiilor diplomatice şi consulare, cele întocmite de pre: 

fecturi: registrele necesare comunelor urbane reşedinţe şi nereşedinţe şi 

comunelor rurâle, cele întocmite de municipii: registrele necesare sectoa- 

“elor şi eomunelor.suburbane respective. a 

Art. 7. — Registrele pentru născuţi, căsătoriţi şi morţi, se vor ţine 

în câte două exemplare, iar. cele pentru publicaţiunile căsătoriilor în 

un singur exemplar. . , a . | Ă 

Registrele speciale pentru înscrierea hotărîrilor de -despărţenie şi : 

_adopţiune (art. 144, 145, 152 şi 189) vor fi ţinute în dublu exemplar. 

Art. 8. — Registrele pentru născuţi, căsătoriţi și morţi, cât, şi 

cele speciale, nu vor putea fi întrebuințate înainte de a fi vizate de pre- - 

şedintele tribunalului. . . Se E E | 
“In acest scop, pefecţurile de judeţ şi municipiile vor. trimite re- 

gistrele tribunalului circumscripţiei, iar Ministerul afacerilor „străine 

tribunalului Ilfov. a _ 

Pe prima pagină a fiecărui registru va fi tipărită următoarea 

formulă: . 

Tribunalul . AIE 

Acest registru cuprinzător de . ., . . Pagini, formând volu- 

mul . . . ., destinat pentru înscrierea actelor de. . . . . . pe 

anul . î „în, . „plasa. .. - „ Sa numerotat, $nuruit şi pa- 

rafat de noi. . | E 

Preşedintele tribunalului, 
Grefier, 

Anul. . .luna. . . . .ziua. 

Preşedintele tribunalului va face să se numeroteze, 'şnuruiască şi 

sigileze registrele şi va constata îndeplinirea acestei operaţiuni, com- 

pletând formula, înscrisă pe prima pagină a registrului. 

Art. 9.— Dacă unele din registrele prevăzute de art. precedent nu 

vor fi de ajuns până la sfârşitul anului, ofiţerul stării civile va cere 

din vreme un nou registru în dublu exemplar. Acest registru va fi vizat 

de preşedintele tribunalului în modul arătat de art. 4. 
Ari. 10. — Repistrele şi toate actele stării civile vor fi păstrate cu 

îngrijire, în ordinea cronologică şi sub cheie în localul oficiului. 

Ele nu vor putea fi scoase din casa comunală, decât pentru cele- 

brarea unei căsătorii în cazul prevăzut de art. 90, alin. ultim din I. 

a. st. e. - - : 

Art. 11. — Registrele se vor încheia în seara de 31 Decemvrie a 

fiecărui an, făcându-se îndată după ultimul act din fiecare volum de 

registru, un proces-verbal constatator al numărului de acte înserise (na- 

şteri, căsătorii, morţii, publicaţiuni de căsătorii). El va fi subscris de 

ofiţerul stării civile (form..No. 8). 
ot astfel se va proceda şi la închiderea, registrelor terminate în 

cursul anului (formular No. 9). , 

Dacă în cursul anului nu s'a înregistrat niciun act, ofiţerul stării 

civile va constata aceasta prin procesul-verbal ce se va încheia chiar 

pe prima pagină a registrului (form. No. 10). - 

Liste alfabetice 
Art. 12. — După încheierea registrelor, ofiţerul stării civile va 

îngriji să se întocmească o listă altabetică de toţi născuţii, căsătoriţi 

şi morţii cari au fost înscrişi în toate volumele în cursul anului. 
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Această listă se va face după numele de familie a celor înscrişi şi 
va indica numărul volumului în care se găseşte actul, precum şi nu- 
mărul de ordine al actului. Ha va fi întocmită în dublu exemplar şi cer- 
tificată de ofiţerul stării civile (form. No. 11, 12 şi 13). N 

Dacă, faptul stării civile, ce actul constată, urma a fi înscris în 
registrelei unui alt an decât unde se găseşte înscris, va fi trecut şi în 
listele alfabetice anuale ale anului, când actul ar fi urmat a fi înseris, 

Ari. 13.— In municipiile al căror teritoriu e împărțit între mai 
mulţi ofiţeri ai stării civile, aceştia vor trimite la începutul fiecărei 
luni oficiului central, tablouri cu datele din registre, de naşterile, căsă- 
toriile şi morţile înscrise în luna precedentă. , 

La sfârşitul anului oficiul central va întocmi în un singur exem- 
plar lista alfabetică generală de născuţi, căsătoriţii şi morți, listă care 
în afară de datele arătate în art. precedent, va indica şi sectorul unde 
actul se găseşte înseris. (Form. No. 14, 15 şi 16). 

Depunerea registrelor. 

Ari. 14. — Unul din cele două exemplare ale registrelor de nă- 
scuţi, căsătoriţi şi morţi, ale registrelor speciale, cum şi un exemplar 
din listele alfabetice, se vor trimite în cursul lunii Ianuarie, tribuna- 
lului circumseripţiei. 

Agenţii diplomatiei sau consulari, chiar în cazul când în cursul 
anului nu s'a înscris niciun act vor trimite în acelaş termen registrele 
Ministerului afacerilor străine, care le va depune tribunalului Ilfov. 

„Celălalt exemplar al aceloraşi registre şi liste va fi păstrat în 
arhiva oficiului. 

Buletine. 

Art, 15. — Buletinele ce ofiţerul stării civile e obligat a libera 
declarantului sau părţilor se vor scoate din un registru cu cotor. Din 
acelaş registru se va mai scoate un buletin statistic. care se va com- 
pleta cu datele culese dela declarant sau părţi, datei identice cu cele 
din cotorul registrului. Forma şi datele ce buletinul statistie va trebui 
să cuprindă sunt arătate la anexa B (form. No. 17, 18, 19, 20). 

Art. 16.— Costul registrelor şi tuturor imprimatelori. privitoare 
la actele stării civile este în sarcina comunei. Preţul lor va fi stabilit 
anual de R. M. S. (direcţiunea imprimeriilor Statului), printrun tarif 
ce se va comunica Ministerului de interne cu două luni înainte de în- 
ceputul anului, spre a fi pus în vedere comunelor. 

Sumele datorite de comune pentru aceste registre şi imprimate 
se vor vărsa prin ordonanţe de plată emise pe numele administraţiu- nilor financiare cu observaţiunea că sumele cuprinse se fac venit al 
imprimeriilor Statului; recepisele de încasare se vor trimite depozitului 
R. M. S. judeţean pentru descărcarea partidelor. 

Inscrierea în registre. 

| Ari. 17. — Inscrierile în registre se fac potrivit formularelor pre- văzute de acest regulament (anexa B). 
Art. 18. — Actele se vor trece în şir, în ordine numerică, fără a se putea da acelaş număr la două acte, nici numere bis. 

acă, întrun an se vor întrebuința mai multe volume de registre, numerotarea va continua astfel că numărul actului cu care registrul următor începe, să fie urmarea, numărului actului dela finele volumu- lui precedenț. 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art, 19-29 

Art. 19. — Inscrierea în registre nu poate fi făcută în prescurtare, 
datele se vor înscrie în cifre, prenumele va trebui întotdeauna să pre- 
ceadă numele de familie. | 

Prenumele şi numele se vor serie cu ortografia ce părţile obiş- 
nuesc a le serie. 

Rubricile în cari nu s'a făcut vreo înscriere, se vor umplea prin 
o linie. 

Art. 20 — Inscrierile trebuieise scrise cu griiă, fără răsături, 
ştersături, îndreptări sau scrieri peste rânduri sau între rubrici. 

Erorile de scriere cari sar constata înainte de semnarea actului, 
vor fi rectificate prin adnotare în rubrica specială a registrului. 

Art. 21.-— După ce actul a fost semnat de ofiţerul stării civile 
nu se va mai putea face nicio rectificare decât în temeiul unei hotăriri 
judecătoreşti. 

Art. 22, — Ofițerii stării civile nu vor trece în actele ce încheie, 
decât numai aceea ae trebue a, fi declarat de persoanele ce sunt în- 
datorate a face declaraţiuni. 

Art. 23. — Inserierile în registre se fac în limba română. Actul 
îuseris se va ceti înfăţişătorilor, iar în cazul când aceştia nu ar cu- 
noaşte limba română, se va explica în limba ce cunose. 

Art. 24. — Dacă unul 'din cei ce se prezintă înaintea ofițerului 
stării civile pentru a face declaraţiuni este surdo-mut, care nu ştie 
carte, ofițerul stării civile va chema un interpret dintre rudele sau 
persoanele familiei lui, care să comunice întrebările şi răspunsurile tre- 
buitoare. 

Art. 25. — Inserierile ordonate de justiţie se vor face în registrele 
anului în curs, chiar dacă sunt referitoare la acte ce urmau a fi inscrise 
în alt an. Datele din hotărîrea judecătorească, se vor trece în rubricile 
corespunzătoare ale registrului; în rubrica observaţiunilor, înainte de 
semnare se va face menţiunile de faptul că înserieeea s'a tăcut în baza 
hotărîri judecătoreşti arătându-se numiărui şi data ei. 

Art. 26.— In rubrica specială (10) a actului de naştere trecut în 
registre, ofiţerul stării civile va face menţiune de adopţiunea interve- 
nită, de schimbarea numelui încuviinţată. 

Dacă cel adoptat sau cel căruia i s'a încuviinţat schimbarea de 
nume este căsătorit, menţinuea se va face şi pe actul său de căsătorie 
(9), iar dacă are copii legitimi minori, menţiunea se va face şi pe actele 
de naştere ale acestora. (Form. No. 21 22). 

Menţiunea de adoptaţiune se va face fie din oficiu, în urma inter- 
venirii instanţei care a încuviinţat-o, fie la cererea celor interesaţi. 
(Vezi şi art. 190). 

Art. 27. — Recunoaşterea unui copil nelegitim se va menţiona în 
rubrica specială (10) a actului său de naştere, trecut în registre, fie din 
oficiu după intervenţia instanței judecătoreşti, fie după cererea celui 
interesat. , . 

Recunoaşterea, are loc prin act autentic. In Ardeal ofiţerul stării 
civile e competinte să ia act de recunoaşterea copilului nelegitim de 
către tatăl său. (Form. No. 23). 

Menţiunea va cuprinde numele “celui ce face recunoaşterea, şi 
arătarea actului pe care se întemeiază. (Form. No. 24). 

Art. 28. — Rectificarea unui act al stării civile, ordonată de ju- 
stiţie, se va menţiona în rubrica specială a actului ce se rectifică, trecut 
în registre. In corpul actului nu se va face nicio îndreptare sau şter- 
sătură. (Form. No. 25), 

Art. 29. — Orice menţiune ce se face pe un act de stare civilă an- 
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terior înscris, va arăta actul pe temeiul căruia a fost făcută, va fi 
datată şi semnată de ofiţerul stării civile. _ J 

Art. 30. — Menţiunea se va face în amândouă exemplarele _re- 
gistrului, dacă unul din exemplare nu a fost trimis încă grefei tribu- 
nalului; dacă însă trimiterea a fost făcută, ofiţerul stării civile va 
trimite în termen de 30 zile grefei tribunalului sau autorităţii care pă- 
strează al doilea exemplar al registrelor, căpie de pe menţiunile făcute. 
(Form. No. 26). - | 

Grefierul tribunalului sau autoritatea, ce păstrează registrele va 
face pe actul trecut în exemplarul păstrat, menţiune indentică; men- 
ţiunea va fi semnată de cel ce o face. a 

Art. 81.— Agenţii diplomatici sau consulari, ofiţeri ai stării ci- 
vile, vor trimite îndată după înscrierea unui act de stare civilă, un ex- 
tract al actului înscris, ofițerului stării civile în ţară, astfel cum 
urmează: 

a) Cele de naştere, oficiului stării civile al ultimului domiciliu în 
țară al tatălui, iar dacă tatăl e necunoscut, al mamei; 

b) Cele de căsătorie, oficiului stării civile al ultimului domiciliu 
în ţară al soţului; 

c) Cele de moarte, oficiului stării civile al ultimului domiciliu în 
țară al defunctului. 

Dacă aceste domicilii sunt necunoscute sau în străinătate, trimi- 
terea se va face oficiului stării civile al sectorului I din Capitală. Ofiţerul 
stării civile primind extraetul, va înserie actul în registrele respective 
ale anului în curs, la numărul curenţ al registrului, sub care se va 
pune şi numărul! ce actul poartă la oficiul stării civile diplomatie sau 
consular. | 

in rubriea observaţiunilor, înainte de semnare, după. ce s'a trecut 
toate menţiunile şi semnăturile din extract, se va, menţiona numărul 
şi data adresei de trimitere, autoritatea dela care emană, oficiul stării 
civile care a încheiat actul. 

„Art. 32. — Actele stării civile privind pe români, săvârşite în 
străinătate înaintea ofițerului stării civile al locului, se vor înserie în 
registrele stării civile din ţară, după cererea părţii intersate, care va prezenta un extract sau copie de pe acel act, certificat pentru conformi- 
tate de ofiţerul stării civile a locului unde sa efectuat, tradus în româ- 
neşte şi legalizat de autorităţile române conform legii pentru organi- 
zarea Ministerului afacerilor străine, în care se va certifca că actul este întocmit conform legilor locului. 

Inscrierea, se va face şi din oficiu atunci când actul stării civile 
este trimis pe cale diplomatică. 

Inscrierea, va fi făcută de ofițerul stării civile prevăzut de art. precedent, în rubricile registrelor respective ale anului în curs, la numărul curent al registrului sub care se va pune şi numărul ce actul poartă la oficiul stării civile care a încheiat actul, | 
In rubrica observaţiunilor înainte de semnare, după, ce s'a trecut 

toate mențiunile şi semnăturile din extract, se va menţiona numărul 
de inregistrare al cererii sau adresei, pronumele şi numele celui ce a cerut înscrierea actului pe temeiul căruia, înscrierea sa făcut. , „Art. 8. —-sSe vor înscrie în registrele stării civile actele încheiate "în timp de mobilizare, de ofițerii stării civile militare. , „Actele de naştere vor fi înscrise de ofițerul stării civile al domi- ciliului tatălui, iar de este necunoscut, al mamei; cele de căsătorie, de ofiţerul stării civile al domiciliului soţului, cele de moarte, de ofițerul stării civile ultimului domiciliu al defunctului. Când domiciliul este în 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art. 34-39 

străinătate. înscrierea se va face de ofiţerul stării civile al primului 
sector al Capitalei. 

Inscrierea ge va face în registrele anului în curs, la numărul cu- 
rent al registrului sub care se va pune numărul ce actul poartă. În ru- 
brica observaţiunilor înainte de semnare, după ce s'au trecut menţiu- 
nile şi semnăturile din extract, se va face menţiune de actul pe temeiul 
căruia înscrierea s'a făcut. 

| Art. 34. — Actele de stare civilă înscrise de un ofiţer al stării 
civile român în ţară, privitoare la un străin aparţinând uneia din ţările 
cu care s'au încheiat convenţiuni referitoare la comunicarea actelor 
stării civile vor fi trimise în extract *), de ofiţerul stării civile, îndată 
după încheiere, Ministerului de interne pentru a fi trimise Ministeru- 
lui afacerilor străine. (Form. No. 27). 

Art. 85. — In comunele rurale, notarul îngrijește ca actele stării 
civile să se întoemească potrivit legii şi le contrasemnează. Dacă no- 
tarul are delegaţiune de ofiţer al stării civile, va semna singur. . 

Dosare. 

Art. 36. — Procurile şi orice acte prezentate ofițerului stării ci- 
vile în sprijinul declaraţiunii sau cererii făcute, se vor reţine de ofi- 
ţerul stării civile, formându-se un dosar pentru fiecare act. 

Fiecare dosar va fi şnuruit şi sigilat de ofiţerul stării civile, iar 
pe copertă se va indica: 

1. Prenumele şi numele acelora la care actul se referă; 
2. Registrul în care actul este cuprins, cum şi numărul de ordine 

din registre. 
Dosarele se vor păstra în arhiva oficiului. (Form. No. 28). 

Controlul. 

Art. 37. — Intoemirea actelor stării civile, ţinerea în mod regu- 
lat a registrelor, precum și respectarea dispozițiunilor cuprinse în legi 

şi regulamente, sunt supuse controlului primarului, când acesta a de- 
legat altei persoane sarcina de ofiţer al stării civile. N 

Art. 38. — Procurorii tribunalelor, judecătorii dela judecătorii, 

vor controla registrele stării civile; ei vor constata neregularităţile obser- 

vate întrun proces-verbal care se va păstra în arhiva comunei sau va îi 
seris în condica de inspecțiuni a primăriei şi vor lua măsuri de îndrep- 
tare. In caz de vor constata abateri dela, lege, în ce priveşte întocmirea 
actelor stării civile, vor lua măsuri legale pentru darea în judecată a . 
celor vinovaţi. Ș 

Dacă în cireumseripţia de stare civilă sunt mai multe judecătorii, 

președintele tribunalului va desemna judecătoria a! cărei magistrați 

vor face controlul (actelor stării civile. Desemnarea se va face la 
începutul fiecărui an. , 

In comunele rurale, controlul actelor stării civile se va face şi 

de pretori. 

„ Eatracte. 

Art. 39. — Registrele stării civile sunt publice. 

Orice persoană poate să cerceteze registrele stării civile, sub su- 

pravegherea ofițerului stării civile. 

1) Sunt încheiate convenţiuni cu Belgia (decl. 4 Martie 1881), Italia (tratat cons. 5 Aug. 1880), iar în 

ce priveşte actele de căsătorie: Franţa, Germania, Luxenburg, Ţările-de-jos (conv. Haga, 3 Iunie 1910).
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Orice persoană va putea cere otiţerului stării civile extracte din 
registrele aflate în păsuiarea sa, sau certificate constatând neînsorie- 
re i cerut. A , SE 
di act 10. — Extractele nu pot fi liberate decât de ofiţerul stării 
ivile. , 
o Dacă însă exemplarul de registru păstrat de acesta este pierdut, 
şi nu a fost refăcut, sau actul lipseşte, ori nu poate fi cetit, ofițerul 
stării civile va libera petiţionarului un certiticat constatând împiede- 
carea de a libera actul cerut. In baza acestui certificat, autoritatea care 
păstrează al doilea exemplar al registrului, va libera 'extractul din 
registre. DE , 

Art. 41. — Extractele din registrele stării civile confesionale vor 
fi liberate: ” 

I. In Basarabia: II 
a) Pentru ortodoxi, de consistoriul ortodox sau de parohii, însă 

confirmate de consistoriu; Ra | 
b) Pentru evrei, de rabini şi certificate de primăria unde se află 

depus al doilea exemplar al registrului; | , 
c) Pentru celelalte confesiuni, de păstrătorii registrelor. U 
II. In Bucovina şi Ardeal, de cei în păstrarea cărora se găsesc 

rezistrele. | 
Extractele care au nevoe de confirmare sau certificare, vor fi 

trimise de păstrătorii registrelor, autorităţii îndrituită să le confirme 
sau certitice, care le va restitui apoi spre a fi liberate celui ce le-a 
cerut, 

Art. 42. —. Extractul va cuprinde cuvânt cu cuvânt textul actului 
trecut în registru, cu toate menţiunile ulterior făcute; el va arăta în 
litere data liberării lui, va, fi certificat de ofiţerul stării civile şi înve- 
stit cu sigiliul oficiului. (Form. No. 29, 30 şi 31). 

In comunele rurale, dacă notarul nu are delegaţie de ofiţer al 
stării civile, extractul va fi contrasemnat, şi de acesta. 

Reconstituirea, registrelor. 

Ari. 43. — Dacă unul din registrele ce urmează a fi în păstrarea sa, s'a pierdut sau distrus în întregime, ori a ajuns de neîntrebuinţat, ofițerul stării civile va face cunoscut aceasta procurorului tribuna- lului, cerând a se interveni pentru ca, potrivit art. 42 din legea pri- vitoare la actele stării civile, să i se trimitţă o copie de pe al doilea exemplar aflat în păstrarea altor autorităţi. 

Schimbarea de confesiune. 

Art. 44.— Majorul, sau minorul care a împlinit vârsta de 18 ani, poate trece dela un cult la altul. 
„Femeile măritate pot să-şi schimbe religiunea şi înainte de a fi implinit vârsta de 18 ani. | 

Declaraţiunea de trecere se va face înaintea ofițerului stării civile al domiciliului declarantului. 
, Declarantul se va înfăţişa ofițerului stării civile în persoană, în- soțit de doi martori. Ofiţerul stării civile va lua act de declaraţiune, încheind procesul-verbal semnat de declarant, de martori şi de ofiţerul siării civile. 

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu, nu pot sau nu voiese să semneze actul, se va face menţiune de aceasta. 
Declaraţiunea se va putea face şi prin act autentificat de judecă- 
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torie sau notar public; în vechiul Regat şi în Basarabia autentificarea 
va putea fi făcută şi de tribunal; declaraţiunea, va fi depusă de cel ce 
trece la alt cult, ofițerului stării civile, prevăzut de alin. 3 de mai sus. 

Declaraţiunea va cuprinde locul şi data actului de naştere şi, de 
va ii locul, de căsătorie; dacă declaraţiunea se face de o persoană că- 
sătorită, ea va cuprinde încă arătarea copiilor mai mici de 18 ani, 
de acelaşi sex cu declarantul, cari au religiunea, ce se părăseşte, indi- 
cându-se prenumele, numele, locul şi data, naşterii lor; în acelaşi mod se 

va indica şi copiii de aceeaş religiune cu soţul ce schimbă religiunea, 

indiferent de sex, în cazul când trecerea se face la cultul celuilalt soţ; 

în cazul când femeia care schimbă religiunea ar avea copii nelegitimi 

mai mici de 18 ani, se va indica în acelaşi mod copiii ce au aceeaşi 
religiune cu declarantul. (Form. No. 32). 

Art. 45. — In cel mult opt zile dela primirea declaraţiunii (ver- 

bale sau autentice), ofiţerul stării civile va trimite o copie reprezen- 

tantului cultului (preot, pastor, rabin, etc.), dela domiciliul deelaran- 
tului căruia acesta aparţine. Predarea se va face pe cale administrativă 
sub luare de dovadă. 

Ofiţerul stării civile va nota declaraţiunea făcută în un registru 

de evidenţă (form. 33) şi la primirea dovezii de predare va face men- 

țiune de data predării. 
Art. 46.-— După trecerea a 30 zile libere dela data predării în- 

ştiinţării reprezentantului cultului, dacă declarantul nu a revenit în 

nodul arătat de art. 49 asupra declaraţiunii făcute, ofiţerul stării civile 

va, face menţiune în rubrica specială (10) a actului de naştere al 

declarantului trecut în registre, despre schimbarea cultului. 
Menţiunea va cuprinde data când declaraţiunea sa făcut şi cultul 

la care s'a trecut. 
Aceeaşi menţiune, fără arătare însă a cultului, se va face şi în 

_cazul când se părăseşte un cult fără a se trece la altul. 
Dacă persoana care a trecut la alt cult este căsătorită, menţiune 

se va face şi pe actul de căsătorie. 
Dacă persoana, care a trecut la alt cult are copii legitimi sub 18 

ani, menţiunea, de trecere se va face şi pe actul de naştere al copiilor 

de acelaşi sex cu ea. 
Dacă unul din soţi trece la religiunea celuilalt, menţiune de sehim-. 

barea cultului se va face pe actul de naştere al copiilor mai mici de 

15 ani, indiferent de sex, dacă ei aparţin cultului dela care trecerea se 

ace. 
Dacă femeia care a trecut la alt cult are copii nelegitimi, menţiune 

se va face pe actele de naştere ale copiilor nelegitimi sub 18 ani, indi- 

ferent, de sex. 
Dacă actele de naştere sau. de căsătorie unde menţiunea, urmează 

a fi făcută sunt înregistrate de un alt ofiţer al stării civile, ofiţerul 

stării civile care a primit declaraţiunea, va încunoştiinţa pe ofiţerul 

stării civile unde actul se găseşte înscris spre a face menţiunea prevăzută. 
de alineatele precedente. (Form..34 şi 35): 
N g3e registrul de evidenţă se va nota terminarea lucrării. (Form. 

iN0O. . 

Art. 47. — Ofiţerul stării civile va înştiința în scris pe repre- 
zentantului cultului căruia persoana a aparţinut cât şi pe reprezentantul 

cultului la care ea a trecut. Predarea încunoştiinţării se va face pe 
cale administrativă sub dovadă. (Form. No. 36). 

Art. 48. — Ofițerul stării civile va libera, la cererea celui ce- a 
trecut la alt cult, dovada constatând aceasta. /Form. No. 37). 
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Art. 49. — Inainte de expirarea a 30 zile bere, socotite dela 
„data primirii de către reprezentantul cultului a, copiei deeclaraţiunii de 
trecere, cel care a făcut declaraţiunea poate reveni asupra ei. 

Declaraţiunea, de revenire se va face înaintea ofițerului stării. 
civile care a primit declaraţiunea de trecere. 

Declarântul se va înfăţişa în persoană, însoţit, de doi “martori: - - 
Ofiţerul stării civile va lua act de declaraţiune, încheind proces-verbal 
semnat de declarant şi martori. | , | 

Dacă declarantul sau martorii nu ştiu, nu pot sau nu voiesc să 
semneze actul, se va face menţiune de aceasta, 

Declaraţiunea, se va putea, face 'şi prin act autentic; ea va.fi depusă - 
de cel ce face declarațiunea de revenire, ofițerului stării civile, în 
termenul prevăzut de alin. prim. (Form. Nr. 38). 

Art. 50. — Dacă comunicarea prevăzută de art. 45 a fost făcută, 
ofiţerul stării civile va, trimite reprezentantului cultului. ce. declaranţul 

fuce pe calea administrativă sub luare de dovadă. 

„voia să părăsească, copia declaraţiunii de revenire. Predarea se va- 

Dacă comunicarea prevăzută de art. 45 nu a fost făcută, nu se 
va face nicio trimitere. 

Nr. 33). 

Despre actele de naştere | 

Art. 51. — Orice naştere a unui copil ţrebue să fie declarată ofi- 
ţerului stării civile al comunei sau sectorului în cuprinsul căreia naşte- 
asa a avut loc, fără deosebire de naționalitatea sau religiunea părin- 
1l0r. Ă _ _ PI - -, 

Ar, 52. — Ofiţerul stării civile nu va putea înregistra o naştere irainte de a i se face declaraţiunea de către vreuna din persoanele in- 
dicate de lege. EI va putea însă pune în vedere celor obligaţi să declare: 
naşterea, să se înfăţişeze în termen înaintea sa spre a face declara- 
țiunea, atrăgându-le atențiunea asupra pedepselor cu care legea sane- 
ţionează nefacerea declaraţiunii. 
_ Art. 58. — Deelaraţiunea naşterii va trebui făcută în termen de 

trei zile dela, naştere. 
„___ Ziua naşterii şi ziua, când declaraţiunea se face nu intră în soco- 

tirea celor trei zile. | 
Dacă a treia zi liberă (a cincea zi dela naştere) este o duminecă sau sărbătoare legală prevăzută de art 9 din statutul funcţionarilor pubici, declaraţiunea se va face în ziua, lucrătoare ce urmează acesteia. 
Art. 54. — Persoanele datoare să declare naşterea suni: 
1. Tatăl; 
2. Moașa, medicul, orice persoană care a fost faţă la naştere, cum ŞI persoana în a, cărei locuință a avut loe naşterea, chiar dacă nu a tost faţă la naştere; 

ama, de-i va fi cu putinţă, 
Persoanele arătate la punctul 2 nu sunţ tinute să declare decât dacă femeia ce a născut este necăsătorită, văduvă, sau tatăl legitim al copilului este bolnav ori lipsă dela domiciliu. 
Tatăl nelegitim poate declara naşterea copilului său nelegitim. „Art. 55.— Peeclaraţiunile pot fi făcute fie în persoană, fie prin inputerniciţi cu procură specială şi autenţică. i terti se 56. — Declarantul va, înfăţişa certificatul de verificarea na- 3terii, hberat de medicul sau moaşa ce a asistat la facere, de medicul, 
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-moaşa, sau agentul sanitar-'al circumscripţiei, sau. va aduce doi -mar- 

tori majori, rude sau străini cari să confirme naşterea. (Form. Nr. 39). 

Ard. 57. — Ofiţerul stării civile se va asigura de identitatea per- 

soanelor ce se prezintă, înaintea, sa. Sa E 

| Art. 58. — Când deelaraţiunile ce i se fac nu-i păr vrednice de 

credinţă, ofiţerul stării civile face cercetăriile necesare şi nu înserie 

faptul decât după, ce a fost stabilit. 
Art.. 59. — Actul de naştere va cuprinde: - 

a) Data, înregistrării (anul, luna şi ziua); 
d) Anul, luna, ziua şi ora naşterii; 
c) Sexul copilului; 
d) Prenumele ce se dă copilului; 
e) Confesiunea căreia copilul va aparţine; 

__F) Prenumele, numele, vârsta, profesiunea şi domiciliul. părin- 

gj Locul nașterii copilului, când este deosebit de locuinţa pă- 

rinţilor; a e 

h) Menţiure de verificarea naşterii. (Form. Nr. 3). | 

Art. 60.— Nu se vor putea înserie ca pronume al noului născnit, 

nume de familie sau cuvinte cari ar constitui-o manifestare politică. 

Art. 61.— Numele şi prenumele mamei va îi întotdeauna decla- 

rat şi înscris. 
Numele tatălui nelegitim nu va fi înscris, aiară dacă. declara- 

țiunea este făcută de el însuşi sau de împuternicitul său. 

Art. 62.— Confesiunea ce se va înserie va fi contesiunea pă- 

rinților, dacă ei sunt de aceeaşi religiune. 

Dacă părinţii sunt de confesiuni deosebite, tatăl va determina că- 

reia, din -cele două: confesiuni — a tatălui său a mamei — va, aparţine 

“noul născut. - 

Dacă tațăl legitim al noului născut este mort, mama va, determina 

căreia din cele două religiuni — a tatălui sau a mamei — va aparţine 

copilul. : 
Copiii nelegitimi vor avea religiunea mamei. 

Pentru determinarea confesiunii căreia părinții aparţin va servi 

actul de căsătorie sau în lipsa lui, ori în cazul când nu va cuprinde 

atari menţiuni, alte acte dovedind religiunea acestora. 

Art. 63. — Dacă naşterea a avut loc la domiciliul părinţilor, nu se 

va, face nicio menţiune în rubrica destinată pentru arătarea, locului 

naşterii (7). Locul naşterii va fi indicat prin arătarea, comunei, stradei 

şi numărului sau în lipsa lor prin alte indicaţiuni. | 

Ari. 64. — In rubrica destinată menţiunii de verificarea nașterii 

(8), se va indica actul de verificare cu arătarea autorităţii sau numelui 

persoanei care l-a liberat, iar în lipsa acestui act, prenumele, numele, 

profesiunea, şi domiciliul martorilor cari au confirmat naşterea. (Form. 

Nr. 40 A şi B). “ 
Ari. 65.— Inserierea gemenilor se va face deosebit pentru fie- 

care din ei, în ordinea în care sau născut. 
Art. 66. — Insorierea se va face de îndată în amândouă exem- 

piarele. registrului. 
Ofiţerul stării civile, după săvârşirea înscrierii, o va ceti deela- 

rantului. | 
Art. 67.— Declarantul va semna în amândouă exemplarele, în 

rubrica anume destinată, 
Dacă faptul naşterii a fost întărit de martori, aceştia vor semna 

şi ei. 
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Art, 68-74 REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

Dacă declarantul sau maitorii nu ştiu, nu pot sau nu voiesc să 
semneze actul, ofiţerul stării civile va face menţiune de aceasta, în 
locul destinat semnăturii lor. AR | 

Art. 68. — După îndeplinirea acestor formalităţii, ofiţerul _stării 
civile va semna actul, în amândouă exemplarele registrului. 

Născuţi morţi. 

Art. 69. — Declaraţiunea despre naşterea unui copil născut 
mort — dacă copilul are forma unei fiinţe omeneşti — se va face în 
termen de 24 ore dela naştere, de către aceleaşi persoane şi cu aceleaşi 
forme cerute declaraţunii copilului născut viu. 

Inscrierea se va face numai în registrul de născuţi, făcându-se 
menţiune în rubrica observaţiunilor înainte de semnare (9): „Născut 
mort“. (Form. Nr. 40 QC). 

Copilul născut viu dar care a murit înainte de a se face decla- 
rațiunea, va fi înseris atât în registrul de născuţi cât şi în registrul 
de morţi. 

ţ 

Declarațiuni, scrise. 

Art. 70. — Când un copil se naşte într'un spital, penitenciar, casă 
de sănătate, azil sau alte instituţiuni asemănătoare, directorii sau admi- 
nistratorii sunt obligaţi să declare în seris naşterea, ofițerului stării 
civile, 
_ Declaraţiunea serisă va, trebui să cuprindă toate datele necesare 
inscrierii, cum şi datele necesare completării buletinului statistic şi va 
fi întovărăşită de cerificatul de verificarea naşterii. (Form. Nr. 41). 

Art. 71. — In bajza ideclaraţunii - serise, ofiţerul stării civile va 
face înscrierea în registre. In rubrica observaţunilor înainte de sem- 
nare (9). ofiţerul stării civile va face menţiune de actul în baza căruia 
sa făcut înscrierea, arătând înstituţiunea dela care emană, numărul 
şi data lui. (Form. Nr. 40 C.) 

Copil găsit. 

Ari. 72.— Când cineva găseşte un copil de curând născut, este 
dator a-l înfăţişa de îndată autorităţii poliţieneşti (poliţie, comisariat, 
Jandarmerie) a, locului unde copilul a fost găsit cu toate hainele şi o- 
biectele aflate asupra, lui şi a arăta toate împrejurările aflării, de ase- 
meni ora şi locul unde îl va, fi găsit. 

Art. 73. — Autoritatea poliţienească, căreia copilul a fost înfăţi- 
șat, va încheia, proces-verbal de găsirea copiluui, indicând sexul, vârsta după aparenţă, arătând toate împrejurările aflării lui, rufele eu care 
era îmbrăcat, marca rufelor şi orice alte semne. 

In, procesul-verbal se va mai arăta încă instituțiunea sau per- soana căreia s'a încredinţat copilul. O copie a procesului verbal va fi 
lăsată autorităţii sau persoanei căreia copilul a fost încredinţat. . Procesul-verbal va fi trimis ofițerului stării civile în termen de 
ce! mult două zile dela găsirea copilului. 

„Art. 74. — Ofiţerul stării civile primind procesul-verbal, va da copilului un prenume şi nume şi-l va înscrie în registre. 
Rubricile referitoare la anul, luna, ziua şi ora naşterii, prenu- mele. numele. vârsta. profesiunea şi domiciliul părinţilor, nu se vor comoleta, iar în rubricile destinate pentru înscrierea locului naşterii copilului când este deosebit de locuinţa părinţilor şi pentru menţiune de 
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Anexe “REGULAMENTUL LEGU ACTELOR STĂRII CIVILE Art. 75-79 

verificarea, naşterii, se va înscrie pe scurt toate datele din .procesul-ver- 

bal al autorităţii poliţieneşti. 
Drept nume patronimie se va da copilului un prenume, care se 

va înscrie în rubrica 4, după prenume. 
Confesiunea ce se va da copilului găsit, va fi aceea ce rezultă în 

lucrurile ce se vor găsi asupra sa, dacă atari indicaţiuni ar rezulta; 

în lipsa acestei indicaţiuni confesiunea va fi aceea a persoanei care l-a 

primit spre creştere. Dacă copilul a fost încredinţat unui azil (casă de . 

creştere), stabilirea confesiunii se va face astfel: 
____a) Dacă azilul e întreţinut de o instituțiune confesională, confe- 

siunea instituţiei respective; | 

b) Dacă azilul e întreţinut de comună, confesiunea majorităţii lo- 

cuitorilor din comună; 
c) Dacă azilul e întreţinut de judeţ, confesiunea majorităţii lo- 

cuitorilor din judeţ; 
d) Dacă azilul e întreţinut de Stat, confesiunea, ortodoxă. 

In rubrica observaţiunilor înainte de semnare, se va, indica prin 

număr şi dată, procesul-verbal cum şi autoritatea care l-a încheiat. 

(Form. Nr. 40 D). 
Art. 75. — În termen de trei zile dela înscriere, un extract al ac- 

tului va fi trimis instituțiunii sau persoanei căreia, copilul a fost în- 

credinţat. 
Art. »6.— Dacă identitatea copilului este ulterior stabilită, ofi- 

țerul stării civile va trimite actele încheiate parchetului tribunalului 

cireumscripţiei. 

'Buletinul de naştere. 

Art. ?7.— Îndată după înscrierea naşterii, ofiţerul stării civile 

va completa după indicaţiunile date de declarant buletinul statistic şi va 

înmâna acestuia buletinul de naştere ce va servi la săvârşirea cere- 

moniei religioase. (Form. Nr. 17). | 

In cazul unei declaraţiuni serise, buletinul va fi trimis institu: 

ţiunii deelarante pe aceeaş cale prin care i s'a trimis declaraţiunea. 

Naşterea pe un vas maritim. 

Arţ. 78. — Dacă naşterea are loc pe un vas maritim, chiar dacă, în 

acel timp vasul călătorea pe un fluviu, actul de naştere se va încheia 

în termen de 24 ore după declaraţiunea, persoanelor ce au fost îaţă, pe 

vasele marinei militare, de comandant, iar pe vasele marinei comerciale 

de căpitan, de patron sau de cei cari îi înlocuiesc. 

Procesul-verbal constatând naşterea, va cuprinde datele prevă- 

zuțe de art. 59 cât şi cele necesare întoemirii buletinului statistice şi va 

fi înscris la sfârşitul listei echipajului. 
Art. 79. — Dacă naşterea are loc în timpul opririi în port, dar 

debarcarea e cu neputinţă, sau portul fiind străin, nu se află acolo 

agent diplomatie sau consular român, actul de naștere va fi îneheiat 

în conditiunile articolului precedent, făcându-se menţiune în procesul 

“xerbal fie de imposibilitatea debarcării, fie de lipsa agentului diplo- 

matie sau consular. 
Dacă naşterea are loe în timpul opririi în port şi debarcarea 

se poate face, sau dacă portul fiind străin se află acolo agent diplo- 

mafie sau consular român, declaraţiunea de naştere se va face la ofi- 

ferul stării civile român al locului sau la agentul diplomatie sau. con- 

sular român. 
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Art. 80-86 REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

Art. 80. — In cel dintâi port unde vasul se opreşte şi debarcarea 
se poate face, comandantul, căpitanul sau patronul, ori cel care îl în- 
locueşte, va depune două copii legalizate după actul de naştere încheiat 
autorităţii portului, dacă portul este român, agentului diplomatie sau 
consular din localitate, dacă portul este străin. 

Dacă în portul străin nu se află agent diplomatie sau consular 
român, depunerea se va face în cel mai apropiat port român unde 
vasul se va opri, sau în cel mai apropiat port străin unde se găseşte 
agent diplomatie sau consular român. Sa | 

Menţiune de depunere se va face de autoritatea primitoare, pe 
marginea originalului ce râmâne în păstrarea celui ce l-a încheiat, 

Art. 81. — Autoritatea căreia exemplarele actului de naştere au 
tost depuse, va trimite unul din exemplare ofițerului stării civile al 
ultimului domiciliu în ţară al tatălui, iar dacă tatăl nu e cunoscut, al 
ultimului domiciliu în ţară al mamei; dacă acest ultim domiciliu este 
în străinătate, trimiterea se va face oficiului stării civile al primului 
seoctor al Capitalei. 

, Al doilea exemplar al actului se va păstra în arhiva autorităţii 
la care depunerea a fost făcută, făcându-se menţiune pe act de trimi- 
terea celuilalt exemplar. 

Art. 82. — Ofiţerul stării civile primind un exemplar al. actului, 
va înscrie naşterea în registre după datele arătate în act, îă- 
când menţiune în rubrica „locul naşterii, când este deosebit de lo- 
cuința părinţilor“ (7), de faptul că naşterea a avut loc pe un vas ma- 
ritim, arătându-se numele vasului, iar în rubrica destinată observa- 
țiunilor înainte de semnare (9), de faptul că înserierea s'a făcut pe 
baza actului încheiat de ofițerul stării civile maritim, cu arătarea au- 
torităţii care a trimis actul, cât şi numărul şi data adresei de trimitere. 

Art. 83. — Dacă naşterea a avut loc în timpul unei călătorii eu 
trenul, cu un vapor fluvial sau cu o aeronavă, declaraţiunea naşterii 
va fi făcută de persoanele arătate la art. 54, ofiţerul stării civile al 
lccului unde mama se va opri. 

Declaraţiuni tardive. 

___ Art. 84— Dacă naşterea este declarată; ofițerului stării «civile, după trecerea termenului prevăzut de art. 53, ofiţerul stării civile nu 0 va inscrie în registre, ci va face cercetări pentru stabilirea, exactităţii faptului declarat, cum şi a tuturor datelor necesare înscrierii, şi în- cheind proces-verbal, îl va trimițe parchetului tribunalului cireum- scripţiei. 
| - În acelaşi mod va proceda ofiţerul stării civile, în cazul când na- şterea nu a fost de loc declarată şi de faptul terti ţ tintă 

pe altă cale decât, declaraţia. 5 ptul nașterii a Iuat cunoștință 

» Despre actele de căsătorie 

Declaraţiune de căsătorie. 

| Art. 55. — Viitorii soţi vor face ofițerului stării civile, declara- țiunea proectului de căsătorie. 
Declaraţiunea va putea, fi făcută verbal în persoană sau prin îm- puternicit cu procură specială şi autentică, ori în scris prin act autentic sau legalizat. 
Art. 86.— Declaraţiunea de căsători i fi 

„___ Art. 86.— ătorie va cuprinde pentru fiecare din viitorii soţi: 
p P 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art. 87-90 

d) Prenumele şi numele; 
b) Vârsta cu arătarea datei naşterii; 
e) Profesiunea; 
d) Confesiunea căreia aparţine; 
e) Domiciliul; 
/) Reşedinţa, dacă este .deosebită de domiciliu; 
9) Naţionalitatea; 
Î) Locul naşterii; - 

i) Calitatea de necăsătorit, văduv sau divorţat: 

1) Arătarea gradului de înrudire cu celălali soţ; 

k) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul părinţilor; 

Il) Prenumele, numele, profesiunea și domiciliul persoanelor che- 

mate să-şi dea consimţimântul, dacă aceştia sunt alţii decât părinţii și 

numai dacă amândoi sau unul din viitori soţi sunt incapabili. 

Dacă din legătura lor anterioară căsătoriei, viitorii soţi au copii 

recunoscuţi, cari prin efectul căsătoriei ar deveni legitimi, sau dacă 

voiesc a-i recunoaște prin actul de căsătorie, declaraţiunea va mai cu- 

prinde încă, pe categorii, prenumele şi numele copiilor cu arătarea 

datei şi locului naşterii. 
Dacă o româncă voieşte a se căsători cu un străin şi dacă românca 

voieşte a-şi păstra naționalitatea română, declaraţiunea de căsătorie 

va trebui încă să menţioneze aceasta (Form. No. 42, 43). 

Zrt. 87. — Odată cu declaraţiunea de căsătorie, vor trebui să fie 

prezentate ofițerului stării civile următoarele acte: 

a) Dovada domiciliului sau reşedinţei viitorilor soţi; această do- 

vadă poate rezulta din crice acte precum: buletinul de înseriere la biu- 

roul populaţiei, recepisa de plata impozitelor; ea poate fi înlocuită prin 

cunoştinţa personală a ofițerului stării civile; 

b) Dovada domiciliului lor anterior, dacă viitorii soţi sau unul 

din ei nu au o locuinţă continuă de cel puţin trei luni, în cirecumserip- 

țiunea ofițerului stării civile, căruia deelaraţiunea de căsătorie se tace, 

Art. 88. — Este competinte să primească declarațiunea proiectului 

de căsătorie, ofiţerul stării civile al domiciliului sau reşedinței unuia 

din viitorii soţi. - 

Art. 89. —_ Dacă ofiţerul stării civile va constata că nu sa făcut 

dovada domiciliului sau reşedinţei viitorilor soţi sau când cel puţin 

unul din viitorii soţi nu-şi are domiciliul sau reşedinţa în circumserip- 

ţia sa, va refuza prin încheiere facerea publieaţiunilor. 

"Dot astfel va proceda ofiţerul stării civile dacă va constata că nu 

su făcut dovada domiciliului anterior al viitorilor soţi, în cazul când 

locuinţa lor actuală este de o durată mai mică de trei luni. 

Ta cererea unuia din declaranţi, ofiţerul stării civile va trimite 

de îndată întreg dosarul judecătoriei respective. 

ivi Hotărîrea judecătorească este obligatorie pentru ofițerul stării 

cIvile. 

Art. 90 — Ofiţerul stării civile va dispune facerea publicaţiunilor 

dacă din actele depuse rezultă că cel puţin unul din viitorii soţi are 

domiciliul sau reşedinţa în circumscripție. 
Dacă însă viitori soţi nu locuiese în localitate la data, declaraţiunii 

de cel puţin trei luni, publicaţiunea nu va fi ordonată decât dacă do- 

vada domiciliului lor anterior este făcută. 

Ofiţerul stării civile va încheia un act, care în afară de datele tre- 

cute în declaraţiune, va mai indica locul unde publicaţiunea urmează a 

fi afişată. (Form. No. 44). Declaraţiunea va fi trecută şi în registrul 

de publicaţiuni. (Form. No. 45). 

  

— 661 —



Art, 91-100 REGULAMENTUL LEGIL ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

Art. 91. — Actul de publieaţiunea căsătoriei va cuprinde pe lângă 
. datele arătate în declarațiune, invitaţiunea, ca, toţi cei îndreptăţiţi car 
au cunoştinţă, de lipsa oricăreia din condiţiunile de tond ale căsătoriei, 
să facă, opoziţiune în termen de zece zile dela, data afişării. (Form. 46). 

Art. 92. — Actul de publicaţiune se afişează, şi rămâne afișat timp 
de opt (8) zile libere la uşa Casei comunale (zece zile, numărându-se 
ziua când afișarea s'a, făcut şi cea când publicaţiunea se ridică). 

Ofiţerul stării civile va încheia proces-verbal constatând opera- 
ţiunea afişării. (Form. No. 47). | 

Art. 93. — Dacă domiciliul sau reşedinţa unuia din soţi este în 
altă comună (sector) decât în care ofiţerul stării civile funcţionează, 
acesta va trimite un exemplar al actului de publicaţiune ofițerului stării 
civile al domiciliului sau reşedinței soţului. 

Dacă, viitorii soţi sau unul din ei locuiesc în comuna (sectorul) 
unde deelaraţiunea căsătoriei s'a făcut, de mai puţin de trei luni, un 
exemplar al actului de publicaţiune se va trimite ofițerului stării civiie 
a! domiciliului lor anterior. 

Dacă viitorii soţi sau numai unul din ei sunt minori, un exemplar 
ai actului de publicaţiune se va trimite ofițerului stării civile al 
locului unde domieiliază cei chemaţi să-şi dea consimţimântul la că- 
sătorie. (Form. No. 48). 

Art. 94.— Ofiţerul stării civile căruia publicaţiunile de căsătorie 
i sau trimis, va proceda la afişare potrivit art. 92. (Worm. No. 47). 
„Art. 95. — După expirarea a zece zile libere (douăsprezece zile 

pline), ofițerul stării civile, căruia actul de publicaţiune i-a fost trimis 
spre afişare, va trimite ofițerului stării civile care a ordonat publicaţiu- 
nile, procesul-verbal constatând afişarea, împreună cu toate opoziţiile 
făcute. (Form. No. 49). 

Art. 96. — Procurorul tribunalului locului unde viitorii soţi se gă- 
sesc, poate acorda în cazuri grave dispensă de publicaţiune. 

Menţiune de această dispensă se va face în actul trecut în registrul 
de publicaţiune. 

„Art. 97. — Ofiţerul stării civile care a emis publicaţiunile va în- 
cheia, in registrul de publicaţiuni proces-verbal constatând data şi locul 
când afişarea a fost efectuată, faptul că, termenele legale de afişare au 
fost respectate, de constatarea ivirii sau nu a opoziţiunilor cum şi a modului rezolvării lor. (Form. No. 45). 

Opoziţiuni la căsătorie. 

Art. 98.— In termen de zece zile libere dela data afişării, per- soanele arătate la art. 101, pot face opoziţiune la căsătorie. „În socotirea termenului, de zece zile nu intră ziua când termenul a inceput (ziua afişării), nici ziua când termenul se sfârşeşte. Art. 99. — Opoziția se poate prezenta fie ofițerului stării civile care a dispus publicaţiunea, tie celui care numai a făcut afişarea. , Cel ce face opoziţia va trebui să o prezinte personal sau prin îm- ru ou cu procură specială şi autentică ofițerului stării civile. 
iţerul stării civile va constata prin rez i iţi 

| t oluţi oziţia i-a fost predată. P die modul cum opoziţ acă opoziţia a fost prezentată prin î ici r ă A ag imputernicit, procura va ră- mâne alăturată. p » procura 

i segjâri: 100. — Actul de opoziţie va fi făcut î a 1 semnat 'de oponent şi va ada în patru exemplare, v 
a) Însuşirea celui ce face opoziţia adică gradul de rudenie sau 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art, 101-105 

legătura, rezultând din căsătorie, ce există între oponent şi unul dintre 

viitorii soţi, sau calitatea de tutor al unuia din viitorii soţi; 

b) Motivele opoziţiei; - 
____c) Alegerea de domiciliu a oponentului la reşedinţa judecătoriei 

circumseripției, de care depinde ofiţerul stării civile care a dispus pu- 

blicaţiunile de căsătorie, cu indicarea persoanei, a stradei, şi numărului 

unde procedura urmează a fi îndeplinită. 
Art. 101. — Pot face opoziţie la căsătorie: 

_4) "Tatăl sau mama, bunii sau bunele, fraţii sau surorile dacă sunt 

majori. 
Mama poate face opoziţie la căsătorie chiar dacă tatăl este în 

vieaţă, iar bunii chiar dacă bunul este în vieaţă; bunii sau bunele nu 

pot face opoziţie decât dacă tatăl şi mama lipsesc, sau sunt în imposibi- 

litate de a-şi manifesta voinţa, iar fraţii şi surorile numai în lipsa as- 

cendenţilor (tată, mamă, buni, bune); 
b) 'Tutorul unuia din viitorii soţi, minor sau interzis; 

c) Soţul nedespărţit al unuia din cei ce au făcut declaraţiunea de 

căsătorie; i 

d) Ministerul publie (procurorul). 
Art. 102. — Ofiţerul stării civile căruia declaraţiunea, de căsătorie 

a fost făcută, primind opoziţiile fie că i-au fost predate lui, fie că au 

tost depuse ofițerilor stării civile care au efectuat publicaţiunile, va cer- 

ceta dacă sunt introduse în termen. 
Se socoteşte introdusă în termen, opoziţia făcută în zece zile libere 

(12 zile pline) dela data procesului-verbal constatând afişarea publi- 

caţiunii, iar dacă au fost făcute publicaţiuni şi în alt loe decât în co- 

muna, (sectorul) de reşedinţă a ofițerului stării civile care a emis 

publicaţiunea, dela data procesului-verbal constatând ultima afişare. 

Va cerceta apoi, dacă cel ce a făcut opoziţia este una din persoa- 

nele arătate de art. 101, dacă astfel cum rezultă din actele prezentate, 

oponentul fiind una din persoanele arătate de art. 101, alin. a, nu este 

împiedecat în exerciţiul dreptului de opoziţie, de prezenţa unei alte per- 

soane. 
“Art. 103. — Când opoziţia este făcută peste termen sau oponentul 

9 

nu are calitatea de a o face, ofiţerul stării civile căruia declaraţiunea 

de căsătorie a fost făcută, va da o încheiere prin care va înlătura opoziţia. 

Conia încheierii, se va comunica de îndată oponentului pe cale admi- 

nistrativă. 
Impotriva încheierii ofițerului stării civile nu există nicio cale 

de atac. 
Art. 104. — Când opoziţia este făcută în termen şi oponentul are 

calitatea a o face, ofiţerul stării civile va trimite de îndată judecăto- 

riei circumseripţiei, un exemplar al opoziţiei împreună cu toate anexele 

şi va comunica câte un exemplar viitorilor soţi, păstrând exemplarul 

rămas la dosarul căsătoriei. 
, Comunicarea se va face pe cale administrativă şi dovada de pri- 

mire se va ataşa la dosarul căsătoriei. 

Dacă opoziţia nu este făcută în 4 exemplare, ofiţerul stării civile 

va comnleta numărul exemplarelor prin copii ce le va certifica, origi- 
nalul trimiţindu-l judecătoriei. 

Art. 105. — Opoziția poate fi retrasă de cel ce a făcut-o. Retra- 

gerea poate fi făcută, fie prin declaraţiune în persoană sau prin împu- 

ternicit cu procură specială şi autentică, înaintea ofițerului stării civile 

care a emis publicațiunile, fie prin act autentic, prezentat ofițerului 
stării civile. (Form. No. 50). 
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Ari. 106.=— Ofiţerul stării civile: căruia declaraţiunea “de . căsă- 

rie a fost făcută, va face menţiune în registrul de publicaţiuni de opo- 

ziţiunile făcute, de înlăturarea, retragerea sai respingerea lor. (Form. 

No. 45): - a 
Celebrarea. căsătorie. 

Art. 107.— Este competinte să celebreze căsătoria unul din ofi- 

ţerii stării civile arătaţi la art. 88. 

Art. 108. — Viitorii soţi vor prezenta ofițerului stării civile care 

va celebra căsătoria, următoarele acte: - 

1. Extracte după actele lor de naştere; 

2. Extracte de moarte ale părinţilor, sau bunilor viitorilor soţi; 

“aceasta însă numai în cazul când viitorii soţi sau unul din ei nu au. 

vârsta de 21 ani deplini; Aa 

3. Dispensele obţinute (vârsta, rudenie, publicaţiuni) ; 

4. Dacă viitorul soţ este militar în activitate, autorizaţiunea;auto- . - - 

rităţii militare daţă în conformitate cu legea din 12 Martie 1900 și re- 

gulamentul de punere în aplicare a acestei legi; i Ie 

5. Dacă unul sau ambii viitori soţi, au fost anterior căsătoriţi: 

a) Actul de deces al soţului decedat, dacă căsătoria s'a desfăcut 

prin moarte (declaraţiune de moarte); 
b) Actul constatând desfacerea căsătoriei, dacă căsătoria, s'a des- 

făcut prin divorţ. Acest act va fi pentru căsătoriile desfăcute în Ve- 

chiul Regat certificatul ofițerului stării civile constatând înscrierea 

hotărîrii de divorţ; pentru Basarabia acelaş act dacă căsătoria a fost 

desfăcută după | Lanuarie 1929, iar pentru cele celebrate anterior ace- 

stei date, certificatul grefei tribunalului constatând înscrierea în re- 

gistru special; pentru Ardeal şi Bucovina copie după hotărîrea, de des- 

facerea căsătoriei. 
In toate cazurile, extractul de căsătorie purtând menţiunea des- 

facerii ei face de asemeni dovadă; 
c) Copie după hotărîrea, judecătorească învestită cu formula exe- 

cutorie dacă căsătoria s'a desfiinţat în justiţie, sau extractul actului de 
căsătorie cu menţiunea desființării ei; iu 

6. Dacă femeia a :fost anterior căsătorită şi dela data, des- 

facerii căsătoriei prin moarte ori divorţ, sau dela desfiinţarea ei prin 
judecată nu au trecut 10 luni în Vechiul Regat, Ardeal şi Basarabia sau 
180 zile în Bucovina, va trebui să prezinte: 

a) Iixtractul de naştere al copilului, dacă o naştere a avut loc după 
desfacerea, ori desființarea căsătoriei, sau: 

b) Copie după hotărîrea tribunalului încuviinţând un domieiliu 
separat femeii în Vechiul Regat şi Basarabia, sau: 

c) Dispensa obţinută pentru Ardeal dela Ministerul justiţiei, pen- 
tru Bucovina, dela prefectura, judeţului; . 
_ 1. Îneuviinţarea instanţei tutelare în cazul când legea cere această 
încuviințare (aplicabil numai în Ardeal şi Bucovina). 
„8 Permisiunea autorităţii eclesiastice, atunci când o atare permi- 

siune este cerută celor intraţi în ordine (hirotonisiţi) sau călugărie 
(aplicabil numai în Ardeal); 

9, Copie „lupă convenţiunea matrimonială încheiată (act dotal). 
chiul Regat şi în a viu ori soţi este comerciant se va depune în Ve- 

înpreună ai recepis pi statând O pole & convenţii matrimoria & 
anun urilor judiciare Tocul ând plata inserării publicațiunii în foaia 

10. Copie după, Droces al. ae soiul) îsi exeroită Comer i țiuni de ofitetul pa procesul-verbal încheiat în registrul de publica- 
iţerul stării civile căruia. declaraţiunea de căsătorie a fost 

— 664 — 

—
n
 

 



Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE... Art, 109-115 - 

tăcută. Această, copie se va preznta numai în cazul când căsătoria; ur- - 

mează a fi celebrată de alt ofiţer al stării civile, decât cel căruia decla- 

raţiunea. de căsătorie a fost făcută.. 
- Art. 109. — Dacă viitorii soţi sunt născuţi în comuna (sectorul) 

unde căsătoria urmează a fi celebrată, sau. moartea, ascendenților. ori 

desfacerea sau desfiinţarea căsătoriei anterioare este înscrisă în re-.. 

gistrul: acelei comune. (seetor), ofiţerul stării civile va scoate. din ofi- 

-ciu' extrâcte din registru şi le-va alătura: la, dosarul căsătoriei. 

Art. 110; — Dacă viitorii soţi sau unul din ei, nu posedă extrâcte 

de naştere sau extracte de moarte ale ascendenţilor şi dacă se dove- 

deşte imposibilitatea, de a le aduce, lipsa lor se va împlini prin decla- 

raţiunea a doi martori. Această declaraţiune se va face, fie înaintea 

ofițerului stării civile ce urmează a celebra căsătoria, fie înaintea ofi- 

ţerului sțării civile al domiciliului soţului al cărui act de naştere sau 

decesul ascendenţilor lipseşte, fie înaintea, ofițerului: stării civile al . 

domiciliului martorului, sau înaintea, judecătoriei, | 

„__ Inainte de a face declaraţiunea, martorul va, face un jurământ pre- 

cum urmează: va pune mâna, pe cruce, ofiţerul stării civile va zice, iar 

martorul va spune după dânsul următoarele: N a 

„Mă leg pe cinste şi în cuget curat, jur. înaintea, lui Dumnezeu care 

ştie toate, că voi mărturisi adevărul, nimic alt decât adevărul“. -- - 

Jurământul se va modifica potrivit religiunii martorilor. 

Dedlaraţiunea va cuprinde locul şi data, naşterii sau decesului 

persoanei al cărei act de stare civilă înlocuieşte. a 

| Procesul-verbal constatând aceste declaraţiuni va fi semnat de 

martori, sau dacă martorii nu ştiu, nu pot, sau nu voiese să semneze, 

sc va face menţiune de aceasta, cum şi de ofiţerul stării civile; în. €o- 

munele rurale el va fi contrasemnat de notar. 

Actul va. arăta încă, că va servi numai la căsătorie. (Form. No. 5l 

Şi. Aa aa | 

Art. 111. — Căsătoria nu se va putea celebra decât după 10 zile 

libere (12 zile pline) dela data afişării publicaţiunii prevăzută în art. 91; 

dacă atişările s'au făcut în mai multe comune (sectoare)), termenul de 

10 zile se va socoti dela data ultimei afişări. 

Dacă s'au făcut opoziţiuni şi ele nu au fost înlăturate sau retrase; 

ofiţerul stării civile nu va putea celebra, căsătoria, până, ee nu se va face 

dovada prin hotărîre definitivă a instanţelor judecătoreşti, că opozi- 

țiunea a fost respinsă. o i 

Art. 112. — Căsătoria se va putea celebra însă şi înaintea trecerii 

termenului de 10 zile dela data afişării publicaţiunii de căsătorie, dacă, 

viitori soţi vor prezenta, dispensa acordată în acest scop, de procurorul 

tribunalului locului unde viitorii soţi se găsesc. | 

“In acest caz căsătoria urmează a fi celebrată în termen de 15 

zile libere (17 zile) dela data dispensei. ie a 

Art. 113. — Căsătoria nu se va celebra dacă dela data declaraţiunii 

căsătoriei (art. 85) şi până la data când căsătoria urmează a se celebra, 

a trecut, mai mult de un an. In acest caz se va face o nouă declaraţiune 

de căsătorie, urmată de publicaţiuni potrivit art. 85 şi urm. 

Art. 114. — Căsătoria se va celebra la Casa comunală. 

. Dacă însă se dovedeşte prin certificat medieal că unul din viitorii | 

'soţi, este împiedecat din cauza de boală de a părăsi casa, căsătoria se 

va putea, celebra şi în alt loc. | . 

Art. 115. — Căsătoria se va celebra în public. “ 

Dacă căsătoria se celebrează în alt loe decât în Casa comunală, 

intrarea publicului în acest local va fi lăsată liberă. 
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Art, 116-123 REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

Ari. 116.— Viitorii soţi se vor prezenta, înaintea ofițerului stării 
civile împreună şi în persoană şi vor fi întovărăşiţi de doi martori 
majori, rude sau străini. , | 

Dacă unul sau ambii viitori soţi sunt minori, se vor prezenta ofi- 
țerului stării civile şi persoanele cărora legea le dă dreptul de a con- 

simţi la căsătoria minorului. PD 
In Ardeal şi Bucovina se va prezenta, ofițerului stării civile şi cu- 

ratorul majorului pus sub curatelă ca slab de minte, sau al surdo-mu- 
tului care nu se poate înţelege prin semne. , 

Art. 117. — Ofiţerul stării civile se va asigura de identitatea per- 
soanelor ce se prezintă înaintea sa. , 

Art. 118. — Prezenţa persoanelor arătate în alin. 2 şi 3al art. 116, 
nu este necesară, dacă ele şi-au dat în seris consimţimântul la căsătorie. 

Actiul seris al consimţimântului, va cuprinde. prenumele, numele, 
profesiunea şi domiciliul viitorilor soţi, cum şi prenumele, numele, pro- 
iesiunea. şi domiciliul celor ce dau consimţimântul, cu arătarea calităţii 
ce au faţă de cel la căsătoria căruia consimt. (Tată, mamă, bun, bună, 
tutor, curator). 

Actul de consimţimânt trebue dat, sau în forma autentică (nota- 
rială), sau cuprins în o deelaraţiune făcută înaintea ofițerului stării 
civile. E competinte să ia act de această declaraţiune ofiţerul stării ci- 
vile căruia declaraţiunea de căsătorie a fost făcută, sau cel al domici- 
liului sau reşedinţei persoanei care consimte la căsătorie. (Form. No. 53). 

Consimţimântul dat în scris, nu mai poate fi retras. Dacă însă 
în intervalul ce sa scurs dela darea consimţimântului şi până la cele- 

„_brarea căsătoriei, persoana ce a consimţit la căsătorie a murit, sau a 
pierdut calitatea de a consimţi la căsătorie, va trebui adus consimţi- 
mântul persoanei în drept să consimtă în momentul celebrării căsă- 
toriei. 

„„ Art. 119. — Ofiţerul stării civile, va întreba pe martori dacă vii- 
torii soţi nu sunt legaţi în o căsătorie anterioară, dacă aceștia sunt rude 
Şi în caz afirmativ gradul lor de rudenie; va întreba pe viitorii soţi, dacă 
au încheiat sau nu vreo convenţiune matrimonială; va lua consimţi- 
mântul persoanelor chemate să autorizeze căsătoria, dacă el nu a fost 
dat în seris, în cazul când unul sau ambii viitori soţi sunt incapabili. 
„Art. 120. — Dacă astfel cum rezultă din declaraţiunea. de căsătorie, 

viitorii soţi din legătura, lor anterioară căsătoriei, au copii pe care nu 
Y-au recunoscut nici prin actul lor de naştere şi nici prin act autentic an- 
terior, ofiţerul stării civile va întreba pe amândoi viitorii soţi dacă îi 
vecunose drept ai lor. | 

Pot îi recunoscuţi chiar copiii numai concepuți. 
„Art. 121. — Dacă românca căsătorindu-se cu un străin voieşte a-și 

păstra naționalitatea română şi nu a făcut în acest scop, anterior deela- 
rațiune autentică, ofiţerul stării civile va lua act de declaraţiunea ace- 

„Art. 122, — Ofiţerul stării civile va, întreba pe rând pe viitorii 
50, € dacă voiesc să se căsătorească unul cu celălalt şi la răspunsul lor 

pronunța în numele legii unirea, lor prin căsătorie. 
exe ba  seilerul stării civile va înscrie de îndată în amândouă 

Tea sist Lu ao ul de căsătorie care va, cuprinde: 
) A isătoria, se celebrează (Casa comunală sau alt loc); 

Anul, luna şi ziua celebrării căsătoriei; 
Locul o 4, xenumele, numele; vârsta, confesiunea, domiciliul, profesiunea, 

Ă or căsătoriţi; 
Prenumele şi numele părinţilor căsătoriţilor; 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art, 124-131 

e) Prenumele, numele, profesiunea şi domiciliul martorilor; 

_ f) Data convenţiunii matrimoniale când o atare convenţiune sa 

încheiat cum și arătarea autorităţii care a autentifieat-o; 
g) Consimţimântul persoanelor chemate să autorizeze căsătoria in- 

capabilului şi arătarea prenumelui, numele şi domiciliul celui ce a con- 

simţit cum şi actul de consimţimânt în cazul când s'a dat în seris; 
h) Consimţimântul la căsătorie al viitorilor soţi; 
i) Constatarea că, ofiţerul stării civile a declarat în numele legii 

unirea viitorilor soţi prin căsătorie. (Form. No. 4 şi 54). 

Art. 124. — Dacă prin declaraţiunea făcută înaintea ofițerului 

stării civile, soţii au recunoscut copiii, născuţi anterior din legătura lor, 

sau dacă femeia şi-a păstrat naționalitatea română, actul de căsătorie 

va cuprinde şi aceste declaraţiuni. (Form. No. 54). 
Art. 125. — Ofiţerul stării civile, după săvârşirea înscrierii o va 

citi părţilor. 
Soții, martorii şi cei eari au dat consimţimântul la căsătorie, Vor 

semna în amândouă exemplarele registrului, la locul destinat semnă- 

turilor. a 
Dacă unul din ei nu ştie, nu poate sau nu voieşte să semneze actul, 

ofiţerul stării civile va face menţiune de aceasta în locul destinat sem- 

năturii. 
Art. 126. — După îndeplinirea acestor formalităţi ofiţerul stării 

civile va semna actul în amândouă exemplarele registrului. 

Art. 127. — Îndată după înscrierea căsătoriei, ofiţerul stării civile 

va completa buletinul statistic şi va înmâna soţilor buletinul de căsă- 

torie ce va servi la săvârşirea, ceremoniei religioase. (Form. No. 8). 

Menţiuni. 

Art. 128. — Dacă naşterea nouilor căsătoriţi, este înscrisă în re- 

gistrele aflate în păstrarea ofițerului stării civile care a celebrat căsă- 

toria, acesta va face menţiune de căsătorie pe actele de naştere ale noui- 

lor căsătoriţi. 
Menţiunea se va face în rubrica specială destinață menţiunilor ul- 

terioare şi va cuprinde numele celuilalt soţ cum şi No. şi data actului 

de căsătorie. (Form. No. 55). 
Art. 129. — Dacă persoana căsătorită este născută în altă comună, 

(sector), decât cea unde căsătoria s'a celebrat, sau registrele de naştere 

nu sunt în păstrarea ofițerului stării civile, acesta va trimite de îndată 

un extract legalizat după actul de căsătorie ofițerului stării civile al 

comunei unde naşterea se găseşte înscrisă, sau păstrătorului registrelor, 

pentru a face menţiune pe actul de naştere potrivit articolului prece- 

dent. (Form. No. 56). 
In cazul când naşterea unuia din viitorii soţi a fost constatată, 

în modul prevăzut de art. 110, nu se va face nicio trimitere. 

Art. 130.— Menţiunea, de celebrarea căsătoriei, se va face în re- 

gistrul de publicaţiuni pe marginea, actului trecut în registru; ea va 

cuprinde comuna, (sectorul) unde căsătoria s'a celebrat, data şi numă- 

rul actului de căsătorie. (Form. No. 44). . 
Dacă căsătoria a fost celebrată de un alt ofiţer al stării civile 

decât cel eare a primit declaraţiunea de căsătorie, ofiţerul stării civile 

va trimite în termen de 5 zile ofițerului stării civile unde declaraţiunea 

de căsătorie s'a făcut un extract lesalizat al actului de căsătorie. care 

va face menţiunea prevăzuăt de aliniatul precedent. (Form. No. 57). 
Art. 131. — Dacă viitorii soţi au recunoscut: prin actul de căsă- 

torie copiii născuți anterior din legătura lor ofițerul stării civile va face 
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Art. 132-135 REGULAMENTUL LEGIL ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

menţiune în rubrica, specială a actelor de naştere (10) trecut în registre, 
de legitimarea, lor. 

De asemeni menţiunea de legitimare se va tace pe actele de naşte- 
rea copiilor recunoscuţi anterior căsătoriei, fie prin însăşi actul de na- 
ştere, fie prin act deosebit. , _ 

Dacă actele de naştere nu sunt înscrise în registrele păstrate de 
ofițerul stării civile, acesta va trimite de îndată, un extract legalizaţ 
al actului de căsătorie ofițerului stării civile al comunei unde nașterea 
se găseşte înscrisă, sau păstrătorului registrelor, spre a face menţiunea. 
(Form. No. 58). | 

Menţiunea va cuprinde prenumele şi numele căsătoriţilor, numă- 
rul, data actului de căsătorie cum şi oficiul care a celebrat-o. (Form. 
No. 59). 

Art. 132. — Dacă unul din soţi este comerciant, ofiţerul stării ci- 
vile va trimite în Vechiul-Regat şi Basarabia, tribunalului locului unde 
se găseşte stabilimentul comerciantului, o copie certificată după eon- 
venţiunea, matrimonială intervenită, între soți, împreună cu recepisa con- 
statând plata înserării publicaţiunii în foaia anunţurilor judiciare, am- 
bele depuse ofițerului stării civile în conformitate cu dispoziţiunile art. 
108, punctul 9. 

Trimiterea se va face în termen de o lună dela celebrarea căsăto- 
riei. (Form. No. 60). 

Refuzul celebrării. 

Art. 133.— Ofiţerul stării civile va refuza să celebreze căsătoria 
dacă condiţiunile de formă nu sunt îndeplinite sau dacă există vreo pie- 
dică la căsătorie (condiţiunile de fond ale căsătoriei sunt trecute în 
anexa A). 

In acest caz, ofiţerul stării civile va da o încheiere motivată şi o 
va aduce verbal la cunoştinţa viitorilor soţi; dacă aceştia sau unul din 
ei sunt nemulţumiţi şi cer, fie chiar verbal, trimiterea lucrărilor jude- 
cătoriei, ofiţerul stării civile va înainta întreg dosarul judecătoriei cir- 
cumseripției. 
il Hotărirea, judecătorească este obligatorie pentru ofiţerul stării 

clvile. 

Căsătoria străimilor. 

„Art. 134. — Dacă unul sau amândoi viitorii soţi sunt de altă na- 
ționalitate decât cea română, căsătoria nu se va putea celebra, de ofiţerul 
stării civile, decât dacă se găsesc îndeplinite condiţiunile de fond cerute pentru căsătorie de legea naţională. 

, Condiţiunile cerute pentru căsătorie, se vor dovedi cu un certi- ficat ce va trebui prezentat ofițerului stării civile, certificat liberat de 
iegaţiunea sau consulatul ţării căruia străinul aparține, sau de Mini- sterul afacerilor străine române. | 

Căsătorii celebrate de agenții diplomatici sau consulari. 
„Ari. 135. — Căsătoriile ce urmează a fi celebrate de agenţii diplo- matici sau consulari ai țării, sunt supuse aceloraşi reguli ca şi căsăto- riile celebrate în ţară, 
Publicaţiunile se vor afișa însă la uşa legaţiunii sau consulatului. In cazul prevăzut de art. 112 dispensa se va acorda de agentul di- plomatie sau consular, ce urmează a celebra, căsătoria. 
Opoziţiunile vor fi trimise spre judecare, judecătoriei domiciliului 
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Art. 136-139 REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

soţului căruia, i se face opunerea la, căsătorie, dacă acest domiciliu este 

în ţară; în cazul când acest domiciliu este în străinătate, trimiterea se 

va face judecătoriei I Bucureşti. 
i 

Lavret de famihe 

Art. 136. — La cererea soţului, ofiţerul stării civile va libera ace- 

stuia un livret de familie, în care se va înscrie căsătoria celebrată. 

(Form. No. 61). | 

Ori de câte ori se va, ivi o schimbare în starea civilă a persoanelor 

ce alcățuiese familia titularului livretului, ofiţerul stării civile care 

înregistrează actul, va face menţiune la prezentarea livretului de schim- 

barea intervenită. 
Doate menţiunile vor fi datate şi semnate de ofiţerul stării civile. 

Inscrierea hotărîrilor de despărțenie sau desfiinţarea căsătoriei 
ţ 

Ari. 137. — Soţul care a dobândit despărțenia va prezenta, copie 

după hotărire învestită cu formula executorie cerând să se facă men- 

țiune pe actul de căsătorie: 
a) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, 

pentru căsătoriile celebrate şi desfăcute în Vechiul-Regat; 

b) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, 

pentru căsătoriile celebrate în Ardeal, dar desfăcute în Vechiul-Regat 

sau Basarabia; - | 

c) Ofiţerului stării civile unde actul de căsătorie a fost înscris, 

pentru căsătoriile celebrate în Basarabia după 1 Ianuarie 1929 şi des- 

făcute în Vechiul-Regat sau Basarabia; 

d) Ofiţerului stării civile în circumseripţia căruia, îşi avea, sediul 

„ofiţerul stării civile confesional care a celebrat căsătoria, pentru căsăto- 

ziile celebrate în Basarabia, înainte de 1 Ianuarie 1929 şi desfăcute în 

Vechiu-Regat sau Basarabia; _ - 

e) Ofiţerului stăriii civile unde actul de căsătorie a fost înscris, 

pentru căsătoriile celebrate în Bucovina după 1 Ianuarie 1929 şi desfă- 

cute în Vechiul-Regat sau Basarabia; 

/) Ofiţerului stării civile, în circumscripţia căruia îşi avea sediul 

ofiţerul stării civile confesional, care a celebrat căsătoria, pentru căsă- 

toriile celebrate în Bucovina înainte de 1 Ianuarie 1929 şi desfăcute în 

Vechiul-Regat sau Basarabia. 
Cererea se poate face de soţul care a dobândit despărțenia în per- 

soană sau prin împuternicit cu procură specială şi autentică. 

Art. 138.— Soţul împotriva căruia s'a pronunţat despărțenia, nu 

_poate cere înscrierea, hotăririi. , 

Dacă despărţenia a fost pronunţată în favoarea ambilor soţi, fie- 

care din ei are drept de a cere înscrierea, 

Art. 139. — Ofiţerul stării civile, căruia cererea de înscriere a 

unei hotărîri de divorţ este adresată, va verifica, dacă, nu au îrecut mai 

mult de două luni de când hotărîrea a rămas definitivă. 

Se socoteşte că rămâne definitivă o asemenea hotărire: 

a) Când au trecut trei luni dela comunicarea deciziunii instanţei 

de apel, fără ca niciuna din părţi să fi declarat recurs, dacă hotărîrea 

s'a pronunţat contradictor; 
b) Când a trecut acelaș termen dela expirarea termenului de opo- 

ziţie împotriva deciziunii instanţei de apel, deci când dela comunicarea 

deciziunii pronunţate în lipsă au trecut trei luni şi opt zile libere; 
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ec) Când au trecut trei luni dela comunicarea deciziunii instanţei 
de apel, prin care s'a respins opoziţia tăcută; Ş 

d) Când Curtea de casaţie a respins recursul făcut de una din 
aril; 

pă e) Când au trecut două luni dela comunicarea făcută ambelor părţi 
a sentinţei tribunalului fără ca una din ele să fi declarat apel, indiferent 
dacă sa dat contradictoriu sau în lipsă; | , 

/) Când părţile au renunţat la apel ori la recurs, ori s'au desistaţ 
dela, cele făcute. 

Dacă data rămânerii definitive nu rezultă din însăşi hotărîre, par- 
tea, care cere înscrierea va prezenta un certificat al grefei instanţei ju- 
decătoreşti, care a învestit hotărîrea cu formula executorie, din care 
să reiasă datele necesare calculului termenului de două luni pentru în- 
scrierea, hotăriîrii, 

Art. 140. — În caz de despărţenie prin consimţimântul mutual, 
hotărîrea de despărţenie şi cererea de înscriere se vor înfăţişa de amân- 
doi soţii împreună şi în persoană, ofițerului stării civile după distine- 
țiunile făcute la art. 137%). ” 

Art. 141. — Când cererea ar fi făcută numai de unul din soţi, sau 
aceștia nu se vor prezenta împreună, şi în persoană, ofiţerul stării ci- 
vile, nu va putea da curs cererii. 

Art. 142. — Ofiţerul stării civile primind cererea de înseriere a 
unei hotărîri de despărţenie prin consimţimântul mutual, va verifica 
dacă nu a trecut mai mult de două luni de când hotărîrea a rămas de- 
finitivă, 

Termenul de două luni se socotește dela pronunţarea hotăririi 
tribunalului, dacă desfacerea căsătoriei sa pronunţat de această in- 
stanţă, sau dela pronunţarea hotărîrii Curţii de apel, dacă desfacerea 
căsătoriei s'a pronunţat de Curte. 

Art. 143. — Dacă eondiţiunile cerute de art. 137 şi 139 sau art. 140 
şi 142 se găsesc îndeplinite, ofiţerul stării civile va dispune a se face 
menţiune de desfacerea căsătoriei în rubrica specială a actului de că- 
sătorie trecut în registre. 

Menţiune de deșfacerea căsătoriei se va face şi pe actele de na- 
ştere ale soţului; dacă actele de naştere sunt înserise în registrele altui 
oficiu, ofiterul stării civile va, interveni pentru facerea menţiunii. 

U ențiunea va cuprinde instanța care a pronunţat desfacerea, nu- 
mărul şi data hotărtrii de desfacere. (Form. No. 62 şi 63). 

Art. 144.— In cazul art. 137, punctul d, ofiţerul stării civile va 
transcrie în întregime sentinţa care a pronunţat desfacerea în registrul 
special (form. No. 6 şi 65) şi va interveni de îndată la păstrătorul re- gustrelor pentru facerea 'menţiunilor prevăzute de arţ. 143. (Form. 0. , 

Menţiunea va cuprinde datele arătate în alin. 3 al articolului pre- 
cedent şi va fi semnată de păstrătorul registrelor. 
„În acelaş: mod se va proceda şi în teritoriile ce au făcut parte 

din Basarabia, dar care prin legea de unificare administrativă au fost 
alipite Vechiului-Regat sau Bucovinei. 

Ari. 145. —- In cazul art. 137, punctul 7, ofiţerul stării civile va transerie în întregime sentința care a pronunţat desfacerea în registrul 
special (form. No. 6 şi 65) şi va interveni de îndată la păstrătorul re- 
gistrelor pentru facerea menţiunilor prevăzute de art. 143. (Form. o. 66). 

  

1) Rectificat conform eratei Monit. Of. No. 249/1928. 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art, 146-152 

Art. 146. — Dacă dela data rămânerii definitive şi până la data 

„cererii, au trecut mai mult de două luni, înscrierea nu mai poate fi 
făcută, , 

Termenele se înţeleg pe zile libere, adică nu se socoteşte nici ziua 
când a început, nici ziua când se sfârşeşte termenul. 

Termenul se sfârşeşte în ziua lunei corespunzătoare cu ziua punc- 

tului de plecare. | 
"Permenul: care plecând la 29, 30 sau 31 ale lunei se împlineşte în- 

ir?o lună care nu are acea zi corespunzătoare, se va, socoti ca sfârşit în 

ziua cea din urmă a lunei. 
Termenul ce se va sfârşi într'o Duminecă sau altă zi de sărbă- 

toare legală prevăzută de art. 9 din legea statutului funcţionarilor pu- 
blici, se va prelungi pentru cea dintâi zi de lucru următoare. 

Art. 147. — Când ofiţerul stării civile găseşte că înscrierea nu 

poate fi făcută, va da o încheiere motivată şi o va aduce verbal la cuno- 
stința celor ce cer înscrierea; dacă aceştia sunt nemulţumiţi şi cer chiar 
verbal trimiterea lucrărilor Judecătoriei, ofiţerul stării civile va înâinta 
întreg dosarul judecătoriei circumseripţiei. 

Hotărîrea judecătorească este obligatorie pentru ofiţerul stării 
civile. 

Art. 148.— Ofițerii stării civile din Ardeal şi Bucovina, vor face 
menţiune de desfacerea căsătoriei pronunțate de instanţele judecătoreşti 
din aceste ţinuturi, în rubriea specială (9) a actului de căsătorie trecut 
în registre, în urma intervenţiunii instanţelor judecătorești cari îi vor 
trimite copia hotărîrii pronunţând desfacerea cu menţiunea rămânerii 
ei definitive (ridicată la valoarea de drept). 

In acelaş mod se va. proceda şi în teritoriile ce au făcut parte din 

„Ardeal sau Bucovina dar care prin legea de unificare administrativă 
sau alpit Vechiului-Regat. 

Dacă registrele în care actul de căsătorie se găseşte trecut nu sunţ 
în păstrarea otiţerului stării civile, acesta va trimite păstrătorului re- 
gistrelor întreaga corespondenţă. 

Menţiunea va fi făcută potrivit alin. ultim al art. 143. 
Art. 149. — Menţiune de desfacerea căsătoriilor pronunţate de in- 

stanţele judecătoreşti din Ardeal şi Bucovina, căsătorii celebrate în Ve- 

<hiul Regat şi Basarabia, se vor face în condiţiunile articolului pre- 
“cedent. | 

Art. 150. — Menţiune de desfacerea căsătoriilor dintre locuitorii 
mahomedani din Dobrogea, se va face de ofiţerul stării civile unde că- 
-sătoria se găseşte înserisă. 

Cadiul care a pronunţat despărțenia va comunica în termen de trei 
zile dela rămânerea definitivă a hotărîrii ofițerului stării civile extract 

după hotăriîre. 
Art. 151. — In cazul când căsătoria celebrată de un ofiţer al stării 

«ivile al unei ţări străine a fost desfăcută în România, înscrierea hotă- 
zîrii de despărţenie se va face: 

a) Dacă căsătoria priveşte pe un român şi actul de căsătorie a fost 
înseris în registre, potrivit art. 38 din legea actelor stării civile, de ofi- 
rul stării civile din ţară, unde actul a fost înscris; 

b) Dacă căsătoria este între străini, sau actul nu a fost înscris în 
ară, de ofiţerul stării civile al comunei din ţara unde bărbatul a domi- 
„ciliat la intentarea acţiunii. 

Art. 152. — In cazul alin. b al articolului precedent, soţul sau soţii 
cari cer înscrierea vor prezenta încă ofițerului stării civile extractul 
actului de căsătorie. 
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i Ofiţerul stării civile va păstra, extractul depus, făcând pe el men- 

ţiunea de desfacerea, căsătoriei, potrivit art. 143, alin. 3, iar hotărîrea de 

despărţenie o va înscrie în un registru special. (Form..No. 65). 

Art. 153. — Dacă căsătoria s'a, celebrat de un agent diplomatie Sau. 

consulai român şi actul este înscris în țară, potrivit art. 38 din legea ac- 

telor stării civile, înscrierea desfacerii se va face de ofiţerul stării ci- 

vile din ţară, care a înscris actul de căsătorie; dacă însă actul nu a fost: 

înseris, înserierea despărţeniei se va face de agentul diplomatie sau con- 

sular care a celebrat căsătoria. - ?, Aaaa 

Art. 154. — Inscrierea hotărîrilor de despărțenie pronunţate în ţară 

străină, referitoare la căsătorii celebrate în România, se va putea îace 

numai în baza încuviințării dată de tribunalul român al locului unde 

înscrierea urmează, a fi făcută. | 

= “Art. 185. — Dacă înscrierea hotărîrii de despărţenie se “face în 

- “urma intervențiunii personale a soţilor sau a unuia din ei, ofiţerul stării 

civile va, libera acestora, îndată după înseriere, un buletin din registrul 

special, completând după indicaţiunile lor buletinul statistic. (Form. 
No. 20). 

țiune de desfiinţarea (nulitatea, anularea) căsătoriei. | 
--- - Această mențiune se va face fie după intervenţiunea, instanţelor 
judecătoreşti, fie după cererea uneia din părţi, care va prezenta copie 

după hotărîrea; învestită. cu formula executorie, i 
Inscrierea în registre nu e subordonată niciunui termen. . 

__ Menţiunea va fi făcută potrivit art. 138. (Form. No. 62, 63). 
Tot astfel se va urma şi în cazul unei hotărîri care anulează di- 

vorţul înscris. 

Despre actele de moarte 

„At. 157.— Imcetarea din viaţă va fi adusă de îndată la cuno- 
ştința medicului cireumscripţiei, iar în lipsa lui, agentului sanitar al cir- 
guraseripţiei, dacă aceştia au reşedinţa în comuna în care a avut loe 
ecesul. 

Aceşti funcţionari sunt îndatoraţi a se transporta de îndată acolo 
unde cadavrul se află, pentru a verifica moartea şi a, libera certificatul : 
de verificarea morţii. (Form. No. 74). 

Nu se va percepe nicio taxă sau timbru pentru liberarea certifi- 
catului. 

Art. 158. — Incetarea, din viaţă trebue să fie declarată verbal ofi- 
ţerului stării civile al comunei sau sectorului în cuprinsul căruia a avut 
loc, chiar dacă domiciliul defunctului era în altă comună şi. indiferent 
de naționalitatea sau religiunea defunctului. 

Art. 159. — Declaraţiunea va trebui să fie făcută în termen de 24 
ore dela încetarea din viaţă. 

_ Art. 160. — Persoanele datoare să facă decaraţiune sunt: mem- 
brii familiei, cei ce au fost faţă la încetarea din viaţă şi vecinii. 
Ă Art. 161. — Declaraţiunea, poate îi făcută fie în persoană, fie prin 
împuternicit cu procură speciălă şi autentică. 
„Art. 162. — Persoana ce face declaraţiunea, va prezenta ofițerului 

stării civile certiticatul de “verificarea. morţii, cerut de art. 157. 
„Dacă acest certificat nu poate fi adus, fie din cauză că reşedinţa 

medicului sau agentului sanitar al circumseripţiei nu este în localitate, 
fie că aceştia lipsesc, ofiţerul stării civile se va transporta la locul unde 
cadavrul e depus, spre a verfica moartea. 

= 612 — 

Art. 156.— Pe actul de căsătorie trecut în registru se va face:men- . 

 



  

Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Art. 163-170 

Inainte de veriticare actul nu va, fi înseris în registre. 
Art. 163. — Actul de moarte va cuprinde: 
a) Data înregistrării (anul, luna, ziua) ; 
b) Data morții (anul, luna, ziua şi ora); | 
c) Prenumele, numele, vârsta, confesiunea, profesiunea, locul na- 

„şterii şi domiciliul decedatului; 
d) Prenumele şi numele părinților decedatului; 
e) Prenumele şi numele soţului decedatului, cu menţiune dacă ace- 

sta trăieşte, a murit sau a divorţat; 
+) Locul morţii (strada şi numărul), dacă decesul nu s'a întâmplat 

în locuinţa decedatului; 
9) Menţiunile de verificarea morţii. (Form. No. 5 şi 67). 
Art. 164.— In rubrica destinată menţiunii de verificarea morţii, 

se va indica actul de verificare cu arătarea autorităţii care l-a liberat, 
iar în lipsa acestui act se va menţiona, verificarea morţii de însuşi ofi- 
țerul stării civile. (Form. No. 67 A şi B). 

Art. 165. — Inscrierea se va face de îndată în ambele exemplare 
ale registrului. 

Ofiţerul stării civile, după efectuarea înscrierii, o va citi decla- 
rantului. 

Art. 166. — Declarantul va semna în ambele exemplare în rubrica 
anume destinată, 

Dacă declarantul nu ştie carte, nu poate sau nu voieşte să semneze 

actul, ofiţerul stării civile va face menţiune de aceasta, în locul destinat 

semnăturilor. 
Art. 167. — După îndeplinirea acestora, ofiţerul stării civile va 

semna actul în ambele exemplare ale registrului. 

Declarațiuni scrise. 

Art. 168. — Când moartea a avut loc întrun spital, penitenciar, 

casă de sănătate, azil sau alte instituţiuni similare, directorii sau admi- 

nistratorii sunt obligaţi să declare în seris moartea, ofițerului stării 

civile. 
Declaraţiunea scrisă va trebui să cuprindă toate datele necesare 

înscrierii, cum şi cele necesare completări buletinului statistie (form. 

No. 68) şi va fi întovărăşită de certificatul de verificarea morţii liberat 

de medicul instituţiei. 
Art. 169.— În baza declaraţiunii serise, ofiţerul stării civile va 

face înscrierea în registre. - e 
In rubrica „Observaţiuni înainte de semnare“, ofiţerul stării ci- 

vile va face menţiune de actul în baza căruia s'a făcut înscrierea, ară- 

tând instituţia dela care emană, numărul şi data lui. (Form. No. 

67 0). 

Găsirea unu cadavru, 

- Art. 170. — Când cineva găseşte un cadavru este dator să încuno- 
ştiinţeze de îndată autoritatea poliţienească a, locului, care procede la 
cercetări pentru stabilirea identităţii, a timpului şi cauzei morţii. 

Dacă identificarea sa putut face, procesul-verbal va, cuprinde, 
pe cât cu putinţă, indicaţiunile necesare înscrierii, cum şi datele nece- 

sare întocmirii buletinului statistic şi se va trimite în cel mult 24 ore 

ofițerului stări civile al locului unde cadavrul a fost găsit, care va în- 

serie actul în registre. In rubrica „Observaţiuni înainte de semnare“ se 
va face menţiune de actul în baza căruia sa făcut înscrierea. 

45003. — Codul civil adnotat. — IX. —43  — 673 —
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Dacă identificarea nu sa putut face, procesul-verbal va cuprinde. 
. PS 

deserisrea cât mai amănunţită 4 semnalmentelor cadavrului, a hainelor. . 

şi rufelor ce sau găsit asupra lui şi va fi trimis ofițerului stării civile 

_ în. cel mult 24 ore dela, găsirea. cadavrului, care.va inscrie moartea, în 

registre. Rubricile referitoare la data morţii, la prenumele, numele, 

vârsta, confesiunea, profesiunea, locul naşterii şi domiciliul decedatului, 

la prenumele și numele părinţilor decedatului. nu se vor completa; iar 

în rubricile destinate. înscrierii, prenumele şi numele soţului deceda- 

tului, locul morţii şi menţiunii de verificarea morţii, se va înscrie pe 

scurt datele din procesul-verbal al autorităţii poliţieneşti. 

In rubrică. destinată observaţiunilor, înainte de semnare, se va 

indica prin număr şi dată procesul-verbal cum şi autoritatea, eare. ka 

încheiat. (Form. No. 67 D)..: ie Da i 

Autorizaţiuni de înmormântare 

Art. 171. — Îndată după înscrierea morţii, ofiţerul stării civile va. 

__eompleta, după indicaţiunile date de declarant, buletinul statistice şi va 

libera declarantului autorizaţiunea de înmormântare sau încinerare 

care va arăta ziua şi ora de când înmormântarea sau încinerarea se 

va putea face. (Form. No. 19). | Pa 

„Aceste date trebuesc astiel fixate încât dela, încetarea din 

viaţă şi până la înmormântare sau incinerare să fie un interval de 

timp de cel puţin 36 ore. Dacă însă moartea a fost provocată deo boală 

infecțioasă, acest termen va putea fi scurtat în urma unei dispoziţiuni 

cu caracter general â serviciului sanitar sau în urma avizului dat pentru 

acel caz de acelaș serviciu. 
_ Autorizaţiunea de înmormântare se va libera şi în cazul când un 

copil se naşte mort. 

SE Dacă sunt bănuieli asupra. cauzei morţii, autorizaţiunea de înmor- 

mântare sau încinerare nu se va putea libera decât în urma îneuviinţării 

parchetului. Ofițerii de poliţie judiciară, cari fac cercetări pentru sta- 
bilirea cauzei morţii, vor încunoştiința oficiul stării civile de acest fapt, 
pentru ca autorizaţiunea să nu fie liberată. | 

| Art. 172. — Autorizaţiunea de înmormântare sau încinerare se va 
Jibera şi în cazul când înmormântarea, sau încinerarea urmează a se 
face în alt loc decât comuna unde actul a fost înscris. a 

„Transportul cadavrului se va face în acest caz potrivit regulamen- 
tului sanitar respectiv. 

Menţiuni ! 

_ Art. 173. — Dacă persoana moartă era născută în aceeaşi comună 
în_ care decesul a avut loc şi registrele se găsesc în păstrarea ofițerului 
ştării civile, acesta va face menţiune despre moarte pe actul de naştere: 
Menţiunea se va face în rubrica specială destinată menţiunilor ulte- 
rioare (10) şi va cuprinde data când ea se face, cum şi numărul şi data 
actului de moarte. (Form. No. 69). | 

Art. 174. — Dacă persoana moartă era. căsătorită şi căsătoria DU 
fusese desfăcută, prin divorţ sau desființată prin moartea celuilalt soț 
ori anularea căsătoriei, menţiune de moarte se va, face în modul prescris 
de art. 173) şi pe actul de căsătorie cum şi pe actul de naştere al s0- 
tului supravieţuitor. (Form. No. 69). | 

ri. 175. — Menţiunile prevăzute de art. 173 şi 174, se vor face 

*) Rectificat conform eratei Monitorul Oficial No. 35, din 16 Fevruarie 1929. 
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Anexe REGULAMENTUL LEGIL ACTELOR STĂRII CIVILE Art. 116-182 

numai în cazul .când din datele actului de. moarte rezultă neîndoelnie 

identitatea între persoana trecută în actul de moarte şi cea trecută în-: 

acţul anterior înscris. 
In caz de îndoială, nu se va face nicio menţiune pe actul de na- 

ştere sau de căsătorie. _ _ 
"Art, 276. — Dacă persoana moartă este născută în -altă comună, 

decât cea, în care decesul a avut loc, sau registrele de naştere nu. sunt în 

păstrarea, ofițerului stării civile, acesta, va trimite de îndaţă un extract. 

legalizat ofițerului stării civile al comunei unde naşterea se găseşte în- 

scrisă, sau păstrătorului registrelor pentru a iace menţiune pe actul de . 

naştere. | Da , | _ 

Dot astfel se va urma şi în cazul când căsătoria sau naşterea. so- 

ului supravieţuitor se găseşte înscrisă de alt ofițer al stării civile. 

(Form. No. 70).-- N a: e a 

Art. 177.— Dacă persoana încetată, din viaţă a avut o decora-   x 

ţiune, ofiţerul stării civile va trimite un extract de pe actul de moarte. 

Cancelariei Ordinelor. - N | a 
Trimiterea. se va face de către ofiţerii stării civile din municipii 

şi comune -urbane direct, de către ofțerii stării civile din comunele: 

rurale prin intermediul prefecturii, conformându-se regulamentelor 

pentru punerea în aplicare a legilor relative la instițuirea Ordinelor. 

Art. 178. — Dacă persoana încetată din viaţă primea o pensiune 

dela „Casa generală de pensiuni a funcţionarilor publici“, ofiţerul stării 

civile va încunoştiința de îndată administraţia financiară dela care de- 

functul primea pensiunea. 
Art. 179. — Pentwu cei încetaţi din viaţă bărbaţi în vârstă mai 

mare de 21 de ani, se va întocmi un tablou cuprinzând numele, pronu- 

mele, vârsta şi domiciliul defuncţilor cum şi numărul actului de moarte 

înseris în registru. - 

La, sfârşitul lunii Noemvrie, tabloul va fi trimis primăriei respec- 

  

tive pentru a se face ştergerile. din listele electorale, în conformitate cu - 

art. 15 din legea electorală. Dacă domiciliul celor trecuţi în tablou va fi 

fost altul decât al ofițerului stării civile care a înseris actul, încetarea 

din viaţă va fi adusă în acelaş scop la cunoştinţa primăriei ultimului 

domiciliu al defonetului.. a 
o Art. 180..— Ofiţerul stării civile va înştiinţa, în primele zece zile 

ale fiecărei luni, administraţiile financiare respective de morţile înscrise 

în luna precedentă. (Form. No. 71). 

Moarte pe un vas maritim 

Art. 181. — Dacă moartea are loc pe un vas maritim — chiar dacă 

în acel timp vasul călătorea pe un fluviu — actul de moarte se va în- 

cheia în termen de 24 ore, după deelaraţiunea persoanelor ce au tost 

faţă, pe vasele marinei militare de către comandant, iar pe vasele ma- 

rinei comerciale, de către căpitan, de către patron, sau de cei cari îi 

înlocuiesc. 
Procesul-verbal constatând moartea, va cuprinde toate datele pre- 

văzute de art. 163 şi va fi înscris la sfârşitul listei echipajului. 
Art. 182. — Dacă moartea are loc în timpul opririi în un port, dar 

debarcarea e cu neputinţă, sau portul fiind străin, nu se află acolo agent 

diplomatie sau consular român, actul de moarte va fi încheiat, în con- 
diţiunile articolului precedent, făcându-se menţiune în procesul-verbal, 

fie de imposibilitatea debarcării, fie de lipsa agentului diplomatie sau 
consular. 

Dacă moartea are loc în timpul opririi în un port şi debarcarea se



Art, 183-189 REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE Anexe 

poate face, sau dacă portul fiind străin se află acolo agent diplomatie 
suu consular român, declaraţiunea de moarte se va face la ofiţerul stării 
civile român al locului sau la agentul diplomatie ori consular român. 

Art. 183.— În cel dintâiu port unde vasul se opreşte şi debarcarea 
se poate face, comandantul, căpitanul sau patronul, ori cel care îl înlo- 
cuieşte, va depune două câpii legalizate de pe actul de moarte încheiat, 
autorităţii portului dacă portul este român, agentului diplomatie sau 
consular din localitate dacă portul este străin. 

Dacă în portul străin nu se află agent diplomatic sau consular ro- 
mân, depunerea se va face în cel mai apropiat port străin unde se gă- 
seşte agent diplomatic sau consular român. - 

Menţiune de depunere se va face de autoritatea primitoare, pe 
marginea originalului ce rămâne în păstrarea celui ce l-a încheiat. 

Art. 184. — Autoritatea căreia, exemplarele actului de moarte au 
fost depuse, va trimite unul din exemplare ofițerului stării civile al ul- 
timului domiciliu în ţară al defunctului; dacă acest; ultim domiciliu nu 
este cunoscut, sau este în străinătate, trimiterea, se va face oficiului stării 
civile al primului sector al Capitalei. 

Al doilea exemplar al actului se va păstra în arhiva autorităţii la 
care depunerea a fost făcută, făcându-se menţiune pe act de trimi- 
terea celuilalt; exemplar. 

Art. 185. — Ofiţerul stării civile primind un exemplar al actului, 
va înscrie moartea 1) în registre, după datele arătate în act, făcând men- 
țiune în rubrica „observaţiunilor înainte de semnare“ de faptul că moar- 
tea a avut loc pe un vas maritim, arătându-se numele vasului, indicân- 
du-se că înscrierea sa făcut pe baza actului încheiat de ofiţerul stării 
civile maritim şi arătându-se autoritatea care a trimis actul cât Şi nu- 
mărul şi data adresei de trimitere. 

Ari. 186. — Dacă moartea a avut loc în timpul unei călătorii cu 
trenul, cu un vapor fluvial, sau cu o aeronavă, declaraţiunea morţii va 
fi făcută de persoanele arătate la art. 160 ofițerului stării civile al lo- 
cului unde cadavrul va fi depus. 

Declaraţiuni. tardive 

„Art. 187. — Dacă încetarea din viaţă este declarată după înmor- 
mântare, ofițerul stării civile nu o va înscrie în registre, ci va, încheia 
Proces-verbal care va cuprinde toate datele necesare înserierii şi îl va vrimite parchetului tribunalului cireumseripţiei. 

In acelaş mod va proceda ofiţerul stării civile în cazul când moar- tea nu a fost de loc declarată şi de faptul morţii a luat cunoştinţă pe altă cale decât declaraţia. Ă 

Dispoziţiuni tranzitorii 
„Art. 188. — Ori de câte ori regulamentul prevede facerea menţiu- nilor în rubriea, specială a actului trecut în registru, pentru actele în- scrise anterior lui 1 Ianuarie 1929, menţiunea se va face pe marginea actului înseris, dacă actul nu are rubrică, specială destinată menţiunilor. Art. 189. — Dacă registrul de căsătorie în care se găseşte înscris un act, pe care menţiunea de desfacerea căsătoriei urmează a fi făcută, este Pierdut şi nu a fost reconstituit, ofiţerul stării civile căruia cererea de înscriere a fost făcută, va înserie în întregime hotărîrea, pronunţând destacerea, în un registru special. (Form. No. 6 şi 65). 

  

:) Rectificat conform eratei Monit. Of. No. 246/4928, 
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Anexe CONDIȚIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI Art, 127-145 

Când registrele se vor reconstitui, se va face menţiune de desfa- 
cere pe actul reconstituit. 

Art. 190. — Până la unificarea materiei adopţiunii, oficiile stării 
civile din Vechiul-Regat şi Basarabia vor avea un registru special, 
ţinut în dublu exemplar, pentru înscrierea adopţiunilor. (Form. No. 
7 şi 64). 

Inserierea se va face de ofiţerul stării eivile al domiciliului adop- 
iatorului, fie din oficiu în urma intervenției grefei instanţei judecă- 

„toreşti care a încuviințat adopţiunea, fie la cererea celui interesat. 
După efectuarea înscrierii, ofițerul stării civile va face menţiu- 

nile sau intervenirile pentru facerea lor, potrivit art. 26. (Form. No. 21). 

ANEXA A. 

CONDIŢIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI 

Pentru Vechiul Regat şi Basarabia 

Codul civil 

Art. 127. — Nu este iertat bărbatului înainte de 18 ani şi femeii 
înainte de 15 ani să se căsătorească. 

Art. 128. — Numai Domnul poate da dispensa de vârstă pentru 
motive grave. 

Art. 129. — Nu este căsătorie când nu este consimţimânt, 
Art. 130. — Nu este iertat a trece în a doua căsătorie fără ca cea 

dintâi să fie desfăcută. 
Art. 131.— Băiatul precum şi fata cari nu au vârsta încă de 21 

ani împliniţi, nu se pot căsători fără consimţimântul tatălui şi al mamei. 
In caz de desbinare între tată şi mamă, consimţimântul tatălui este 

de ajuns. 
Art. 132. — Dacă tatăl sau mama a murit, sau dacă unul din ei se 

găseşte în neputinţă de a manifestă voinţa sa, sau dacă reședința sa 
este necunoscută, consimţimântului celuilalt, este de ajuns pentru săvâr- 
şirea căsătoriei. 

Art. 138..— Dacă tatăl şi mama sunt morţi, sau dacă se găsesc în 
neputinţă de a manifesta voinţa lor, atunci bunul şi buna despre tată şi 
în lipsa lor bunul şi buna despre mamă, ţin locul acestora. 

Dacă este desbinare, aceasta va fi considerată ca consimţimânt. 

In lipsă şi de buni, minorii nu se pot căsători decât cu consimţi- 
mântul tutorelui. 

Art. 141. — Copilul natural care va fi pierdut pe mama sa, sau a 

cărui mamă se va afla în neputinţă de a manifesta dorinţa sa, nu se 

va, putea căsători înainte de vârsta de 21 ani împliniţi, fără consimţi- 

mântul tutorelui său. , 

Art. 143.— În linie directă, este oprită căsătoria cu desăvârşire 

între ascendenți şi descendenţi şi între afinii (cuserii) de aceeaşi linie, 

fără deosebirea înrudirii de legiuită sau nelegiuită însoţire. 
Art. 144. — In linie colaterală, căsătoria este oprită până la a 

patra spiţă inclusiv, fără osebirea înrudirii, de legiuiță sau nelegiuită 

însoţire şi între afinii (cuserii) de aceeaş spiţă. 

Art. 145. — La rudenie din Sf. botez se opreşte căsătoria între 

naş şi fină, precum şi între naşe şi fin. 

— GT —



  

Art, 6-9 - CONDIȚIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI | Anexe 

| „Art. 146. — Tatăl adoptiv nu poate să se căsătorească cu adoptata 
sa, nici cu fiica, acesteia, nici cu femeia fiului său adoptiv. Dn 

Art. 147.— Adoptatul fiu nu se poate căsători cu aceea ce a fost 
femeia înfiitorului tată, nici cu fiica lui, nici cu mama lui, nici cu sora 

lui, sau a tatălui său: Da y 
Art. 148. — Nu este slobod a se căsători cineva cu adoptata soră 

a tatălui său, a mamei, a bunului sau a bunei sale. 
Art. 149. — 'Tutorele sau curatorele nu se poate căsători cu ne 

vârstniea ce se află sub tutela sa. 
Asemenea nici tatăl tutorelui, nici fratele acestuia, care încă se 

află sub părintească putere, nici fiul tutorelui nu poate lua în. căsă- 
torie pe pupilă fără de primirea şi înscrisa adeverinţă a tribunalului, 
cuprinzătoare că acest tutore a dat pentru toate socoteală lămurită și că 
însoţirea, minorei cu el sau cu altul din numitele persoane va fi spre -- 
folosul ei. E | o 

Art. 150. — Cu toate acestea, Domnul, pentru ' motive- grave, va 
putea acorda dispensă din prohibiţiunile cuprinse în art. 144 din acest 
cod, adică pentru căsătoriile dintre cumnaţi şi cumnate şi pentru acele 
dintre veri şi vere. _ | - a 
„Art. 813.— Cel adoptat va rămâne în familia, sa, firească, în care 
işi va păstra şi toate drepturile sale; cu toate acestea căsătoria este 
proprită: , | 

Intre adoptatorii şi cel adoptat şi descendenţii acestuia; 
Intre copiii adoptivi ai aceluiaş individ; 

, anire cel adoptat şi copiii ce ar putea avea mai în urmă adopta 
orul; 

„__ Intre cel adoptat şi soţul adoptatorului, precum şi între adoptator 
şi soţul celui adoptat. . . 

Pentru Ardeal 

Legea XXX/1894 

Despre dreptul matrimonial. 

Art. 6. — O persoană incapabilă nu poate contracta căsătoria. 
Ari. 7. — Un impuber nu poate contracta căsătorie. 
Bărbatul e puber la 18 ani împliniţi, femeia la împlinirea anului 

al şasesprezecelea. 
Ministrul de, Justiţie poate să acorde dispense. 

„Art. 8.— Minorul nu poate să contracteze o căsătorie fără de con- 
simţimântul reprezentantului său legal. - 

La căsătoria minorului sub 20 ani*), dacă reprezentantul său 
legal nu. este tatăl sau mama, îndreptăţiţi să dea consimţimântul la, căsă- 
torie, pe lângă consimţimântul reprezentantului legal se cere încă şi 
consimțimântul acestora; iar dacă nu există părinţi, e necesară la că- 
sătorie aprobarea autorităţii tutelare. Dacă reprezentantul legal e bunul 
minorului, nu este nevoie de această aprobare. 
_ Dacă reprezentantul legal sau părintele nu-şi dă consimțământul, 
îl va înlocui învoirea autorităţii tutelare. a 

„ Art. 9. — Părintele îndreptăţit să consimtă la căsătorie, e tatăl şi 
dacă nu este tata, sau dacă copilul e nelegitim, e mama. 

Dacă părinţii sunt despărțiți de pat şi masă sau divorţaţi, dreptul de a consimţi la căsătorie aparţine mamei pentru copiii cari stau sub 

  

1) Rectificat conform eratei Monitorul Oficial No. 38 din 16 Fevruarie 1929. 
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Anexe - -î- GONDIȚIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI .. «- „Art, 10-18 

îngrijirea. ei şi dacă mama, trebue să fie considerată ca inexistentă, apar- 

ţine tatălui. -- = a 

Trebue să fie privit ca inexistent tatăl sau. mama împiedecat pen- 

tru oarecare durată prin neputinţă fizică sau intelectuală, sau prin ab- 

senţă, sau lipsit de puterea părintească, sau de tutelă, afară numai dacă 

această decădere nu rezultă numai din cauza administrării averii. 

Autoritatea tutelară va stabili dacă este împiedecat tatăl sau mama. -. 

__ Cât timp adopţiunea nu este desfăcută, părintele de sânge nu este 

îndrepţăţit. a eonsimţi. la căsătoria copilului adoptat. e 

„Art. 10. — Autoritatea tutelară nu deeide fără de ascultarea mi- 

norului şi va ţine în seamă numai de interesul acestuia. - 

Ari. 1. — Nu pot să încheie căsătoria între dânşii: 

a) Ascendenţii şi descendenţii în linie directă; 

„b). Fraţii şi surorile; | o 

| c) Fraţii şi surorile eu destendenţii de sânge ai fraţilor -sau a su- 

rorilor lor; . e 

d) Fiecare dintre soţi eu consângeanul din linia directă a celuilalt 

soţ, chiar după desfacerea sau anularea căsătoriei sale. 

__* Nu. se face nicio deosebire, fie că filiaţiunea € legitimă sau nele-" 

gitimă, sau fie că fraţi! sau surorile au în comun tatăl şi mama sau nu- 

mai pe unul dintre dânşii, . . 

În cazul prevăzut la punctul c, Regele poate acorda dispensa, în 

urma propunerii ministrului de justiţie. . o 

- Art. 12. — Nu poate contracta o nouă căsătorie acela a cărui că- 

sătorie precedentă nu a încetat sau nu e declarată nevalabilă. 

Dacă căsătoria precedentă e nulă, se va aplica dispoziţiunea, $ 21, 

iar în cazul de declaraţiune de moarte, dispoziţiunea S8 73 şi 74. 

Art. 13.— Nu pot să contracteze căsătorie împreună persoanele 

din cari una, în înţelegere cu cealaltă, a atentat la vieaţa soţului său sau 

a soţului a celeilalte părți. 

Art. 14. — Se opreşte contractarea căsătoriei a aceluia în contra 

căruia e pornită procedu:sa de punere sub curatelă din cauza alienaţiunii 

mintale sau din cauza surdo-muţiei ce împiedecă înţelegerea chiar şi 

prin semne, dacă: | 

a) Pe seama aceluia autoritatea tutelară a ordonat un curator pro- 

vizor; : 

b) Sau a ordonat contra acestuia sechestrul; = 

c) Sau că punerea sub curatelă a fost pronunţată printr'o sen- 

tinţă încă neajunsă definitivă. 

Art. 15.— Fără de consimţimântul euratorului e oprită contrac- - 

tarea căsătoriei aceluia care e pus sub curatelă ca persoană cu mintea 

slabă, sau ca surdo-mut, care se poate înţelege prin semne. 

Dispoziţiunea ultimului alineat a $ 8 şi aceea a $ 10 se vor aplica 

în mod analog. 
Art. 16. — Se opreşte contractarea căsătoriei, fără de consimţi- 

mântul părintelui, minorului care a depăşit vârsta de 20 ani şi atunci 

când a consimţit reprezentantul său legal. a 

In acest caz se vor aplica în mod analog dispoziţiunile ultimului $ 8 

şi acelea ale $8 9 şi 10. | 

Art. 17. — Se opreşte căsătoria între veri primari. 

Inrudirea se apreciază potrivit $ Il. 

Ministrul justiţiei poate să acorde dispense. 

Art. 18. — Contractarea căsătoriei este oprită până când nu s'a des- 

făcut adopţiunea: 
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a) Între adoptator şi adoptat, sau fostul soţ al adoptatului precum 

şi între adoptat şi fostul soţ al adoptatorului; | 

b) Intre adoptator şi descendentele de sânge al adoptatului sau 

fostului său soţ, precum şi între descendentul de sânge al adoptatului şi 

fostul său soţ al adoptatorului. , | 

Nu se face nicio deosebire între filiaţiunea legitimă şi nelegitimă. 

Nu se va lua în consideraţie căsătoria încetată sau declarată ne- 

valabilă înainte de adopţiune. , 

In cazul prevăzut de litera b, ministrul de justiţie poate acorda 

dispense. 

Art. 19. — Cât timp durează tutela, se opreşte contractarea căsă- 

toriei între tutor sau descendenţii săi şi între pupil. 

Nu se face nicio deosebire între filiaţiunea. legitimă sau nelegitimă, 

Art. 20. — Este oprită contractarea căsătoriei între aceia ce sunt 

opriţi de a se căsători împreună prin o sentinţă de divorţ pentru cauza 

de adulter. 
Regele poate să acorde dispense în urma propunerii ministrului 

de justiţie . 
Art. 21. — Se opreşte contractarea căsătoriei atâta timp cât o că- 

sătorie nulă precedentă nu a încetat, sau nu e declarată nevalidă. 
, Art. 22. — Se opreşte contractarea, căsătoriei pe temeiul declara- 

țiunii de moarte, dacă soţul acelui decretat mort sau acela cu care 
voieşte să contracteze noua căsătorie ştie, sau dacă e adeverit că acel 
declarat de mort a supravieţuit zilei decesului său prezumat. 

„Art. 23. — Este oprită contractarea căsătoriei între un soţ (parte 
conj gală) şi persoana care a fost condamnată ea autor sau ca com- 
plice de asasinat, omucidere voluntară sau de tentativă a acestor crime 
asupra persoanei celuilalt soţ, chiar când sentinţa încă n'a rămas defi- 
nitivă. 
, Regele poate acorda dispensa în urma propunerii Ministrului de 
Justiţie. 

, Art. 24. -— Se opreşte contractarea unei noui căsătorii femeii îna- 
inte de expirarea celor zece luni socotite dela încetarea căsătoriei sau 
dela declararea ei de nevalidă: 
ui Impiedecarea încetază dacă femeia a născut în intervalul acestui 
imp. 

Această oprire nu se întinde la cazul în care căsătoria e declarată 
nevalabilă pe baza punctului c din $ 54. 

Ministrul de justiţie poate acorda dispense. 
Art. 25. — Se oprește contractarea căsătoriei fără de permisiunea 

autorităţii ecleziastice, acelui care după regulile bisericii căreia apar- 
ține, nu poate contracta căsătorie din cauza intrării într”o ordine sau 
din cauza votului bisericesc (promisiunii solemne). 

„Art, 127.-— În aplicarea legii de faţă se vor considera ca inca- 
pabili: 

a) Acei ce sunt sub 12 ani; 
de a: ) gei cari din cauza, alienațiunii sau din alte cauze sunt lipsiţi 

î ebuințarea minţii lor, atâta timp cât durează această stare: 
1877, cei ce sunt sub curatelă, în baza $ 28, litera a a legii XX din 

d) Persoanele a căror punere sub telă s i 

conform $ 1 din legea VI di 1885; ub curatelă s'a ordonat prealabil, 

e) Persoanele a căror minoritate e prelungită ă 
_ i ate e ă pentru cauzele ară- fate în $ 28, litera a a legii XX din anul 18775 b 

— 630 —



Anexe CONDIȚIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI Art, 47-53 

Art. 128.-— Sunt consideraţi ea având o capacitate restrânsă în în- 
ţelesul legii de faţă: 

a) Minorii cari nu sunt incapabili în sensul $ precedent; 
b) Cei a căror minoritate a fost prelungită pentru o cauză legală 

cu punctul 5, $ 28 al legii XX din anul 1877; 
 c) Majorii puşi sub curatelă în executarea $ 28, punctul b al legii 

AX din anul 1877. 
Art. 130. — Btatea deplină (majoritatea) rezultând din aplicarea 

8 5 a legii XX din anul 1877 1), precum şi prelungirea minorităţii pentru 
alte cauze decât cele exprimate în punctele a şi b, $ 28 a aceleiaşi legi, 
nu se vor lua în consideraţiune la aplicarea legii prezente. 

Art. 131.— În aplicarea legii prezente nu se va lua în considera- 
țiune o adopţiune la care tatăl, de după sânge, şi-a rezervat puterea pă- 
rintească, sau mama de după sânge, şi-a rezervat tutela. 

Pentru Bucovina 

Codicele evil general 

Art. 47. — Oricine poate să contracteze. o căsătorie întru cât nu-l 
stă în cale vreo împiedecare legală. 

Art. 48. — Furioşii, nebunii, imbecilii şi impuberii nu pot să con- 
tracteze valid o căsătorie. 

Art. 49. — Minorii şi chiar majorii, eari pentru orice motive ar 
fi, nu pot singuri să contracteze o oblgaţiune valabilă, sunt de asemenea 
incapabili să se căzătoescă valabil fără consimţimântul părinţilor lor le- 
gitimi. Dacă tatăl nu mai este în vieaţă, sau dacă este incapabil de a 
reprezenta, se cere pentru validitatea căsătoriei, în afară de declaraţia 
tutorelui sau a, curatorului cuvenit, încă şi consimţimântul judecătorului. 

Art. 21.— Stau sub specială proteeţiune a legii: acei cari din cauza 

lipsei de etate, a slăbirii minţii sau din alte împrejurări, sunt incapa- 
bili să-şi ocârmuiască singuri cum se cuvine interesele lor. La aceştia 
aparţin: copiii cari nu au împlinit 7 ani, impuberii care nu au implinit”) 
14 ani şi minorii eari nu au 24 ani deplini*) apoi: furioşii nebunii, im- 
becilii, cari sunt lipsiţi cu totul de uzul raţiunii, sau cari sunt cel puţin 
incapabili să prevadă urmările faptelor lor şi încă aceia, cărora Judecă- 
torul le-a interzis administraţiunea ulterioară a averii lor proprii, fiind 
vădit risipitori; în sfârșit, absenţii, precum şi comunităţile, 

Art. 50.— Minorului nelegitim pentru validarea căsătoriei sale îi 
trebue, pe lângă declaraţiunea tutorelui său şi consimţimântul judecă- 
torului. 

Art. 51. — Dacă un străin minor voieşte să contracteze o căsătorie 
în aceste state şi nu poate să producă consimţimântul necesar, trebue 
ca judecătorul acestui Stat, sub jurisdicţiunea căruia sar găsi prin con- 
diţiunea sau prin reşedinţa sa, să-i numească un curator care să declare 
înaintea acestui judecător consimţimântul sau refuzul la căsătorie. 

Art. 52. — Dacă unui minor sau unei persoane pusă sub curatelă 
i s'a refuzat consimţimântul la căsătorie şi prin aceasta se crede lezat; 
acei ce doresc să se căsătorească au dreptul să invoace sprijinul judecă- 
torului competent. | 

Art. 53. — Lipsa mijloacelor necesare pentru existenţă, relele mo- 
ruvuri probate sau notorii, maladiile contagioase, sau infirmităţi po- 

:). Fixată la 21 ani prin legea din 5 Aprilie 1924. 
2) Rectificat conform eratei Monit. Of. No. 236/1928. 
3) 24 ani, prin legea din 5 Aprilie 1924. 
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Art, 54-118 GONDIȚIUNILE DE FOND ALE CĂSĂTORIEI Anexe . - 

trivnice scopului căsătoriei în persoana acelui cu care voiește a se con- 

tracta, sunt motive temeinice pentru a refuza consimţimântul la că- 

sătorie. . . : a 

Art. 54.— Legile militare indică militarii sau persoanele ce aparţin 

corpului militar, cari nu pot să contracteze o căsătorie valabilă fără de 

consimțimântul scris-:al regimentului lor, a corpului şi. în. general a 

superiorilor lor. o o Aa 

Ari. 60. — Impotenţă permanentă, de. a, satisface datoriile conju- 

gale, este o împiedecare la căsătorie, dacă există chiar în timpul în-. 

- cheierii contractului. O impotenţă timporară numai, sau ivită în timpul 

duratei căsătorei, chiar. dacă ar fi incurabilă, nu poate să desfacă le- 

gătura căsătoriei. | 

Ari. 61.— Criminalul condamnat la carcera cea mai grea sau mai 

grea, nu poate -să contracteze valid o căsătorie, din ziua în “care i sa 

comunicat, deciziunea şi în tot timpul cât durează pedeapsa. . aa 
Art. 62.-— In acelaş timp, un bărbat nu poate fi unit prin căsă- 

torie decât cu o singură femeie şi o femeie nu poate fi căsătorită decât 

cu un singur bărbat. Acel care a fost mai înainte căsătorit şi voieşte să 

sc recăsătorească, trebue să dovedească legalmente separaţiunea urmată, 

adică desfacerea completă a legăturii căsătoriei. 

Art. 63.;— Clericii, după ce au primit ordinele superioare, precum 

şi persoanele de ambele sexe cari au intrat în cinul călugăresc, după ce 

au făcut de bună voie jurământul solemn de celibat, nu pot să contrac- 

teze o căsătorie validă. e | 

„Art. 65.— Intre rudele în linie ascendentă şi descendentă, între 

fraţi şi surori consanguini sau uterni; între copiii fraţilor şi surorilor, 

precum şi cu fraţii şi surorile părinţilor, adică cu unchiul sau mătuşe 

de pe tată sau de pe mamă, nu poate să fie contractată o căsătorie va- 
labilă fie că înrudirea, provine din naştere legitimă, fie din naştere ne- 
legitimă. E 

Art. 66. — Din afinitate naşte împiedecarea, pe urma căreia, soțul 
nu poate să contracteze căsătorie cu rudele menţionate în $ 65, nici soţia 
eu rudele bărbatului menţionate în acelaş articol. 

Art. 67. — Căsătoria, între două persoane ce au săvârşit împreună 
un adulter este nulă, totuşi este necesar ca adulterul să fi fost dovedit 
înainte de celebrarea căsătoriei. 

Ari. 68. — Dacă două persoane, chiar fără de un adulter pre- 
dent, au promis să se unească prin căsătorie şi dacă pentru acest scop 
una dintre dânsele a atentat la viaţa soţului care forma o. piedecă unirii 
lor, nici între aceştia nu poate să se încheie o căsătorie valabilă, chiar 
dacă omorul nu ar fi fost efectiv izbutit. 

Art. 83. — Pentru motive grave, se poate cere dela Guvern, dis- 
pensa pentru împiedecările la căsătorie, care potrivit naturii împreju- 
rărilor poate să proceadă la o instrucţiune ulterioară. 

Art. 84. — Inainte de celebrarea căsătoriei, cererea pentru di- 
spensa împiedicărilor la căsătorie, se va face chiar de către părți şi în 
numele lor propriu. Dar dacă după celebrarea căsătoriei se iveşte o îm- 
piedicare nedirimantă, necunoscută până atunci, părţile vor putea s0- 

. e. A * . . - . . ] . fără 

ct Art. 118. — Dacă, soţii divorţaţi voiesc să se unească din nou, aceă- 
S uniune trebue să fie considerată ca o nouă căsătorie şi să se cele- 
reze cu toate solemnităţile cerute de lege pentru căsătorie. 
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Anexe REGULAMENTUL LEGII ACTELOR STĂRII CIVILE. - Art. 1-42 

Art. 119. — În general, este permis soţilor divorţaţi să se recăsăto- 

rească, totuşi nu se poate contracta o căsătorie valabilă între. acei, 

cari “potrivit probelor produse cu ocaziunea cererii de. divorţ, au dat. 

loe pronunțării divorţului, pentru cauze de adulter, de atentat sau pen- 

tru orice fapt pedepsit de legea penală. a 

Art. 125. — Impiedicările la căsătorie pentru cauză de înrudire 

între evrei nu se întind în linie colaterală mai departe, decât la căsă- - 

toria dintre frate şi soră şi între soră cu fiul sau nepotul fratelui sau a 

surorilor. Impiedecările pentru afinitate sunt restrânse la următoarele 

persoane: după desfacerea căsătoriei nu este permis bărbatului, să se-că- 

sătorească eu o rudă a femeii sale în linie ascendentă sau descendentă, . 

nici cu o rudă a femeii sale şi nu este permis femeii, să se „căsătorească 

cu o rudă a bărbatului său în linie ascendentă sau descendentă, nici . 

cu un frate a bărbatului său, nici cu un fiu sau un nepot al fratelui sau 

a surorii bărbatului său. a Ia 

ANEXE B 

Formulare. 

(A se vedea Monitorul Oficial No. 229/1928 şi rectificarea, Monitorul Oficial 

No. 235/4928 şi 38/929) 

REGULAMENT 

PENTRU MODIFICAREA ART. 1, ALIN. a, ART. 35 ŞI ART. 42 AL. 2 DIN REGU- 

LAMENTUL LEGII PRIVITOARE LA ACTELE STĂRII CIVILE, PUBLICAT IN 

MONITORUL OFICIAL No. 229 DIN 14 OCTOMVRIE 1928 

(Decret No. 3528 din 23 Octomvrie 1930, Monit. Of. No. 246 din 3i Octomvwrie 1930). 

Art. 1.— Sunt ofiţeri ai stării civile: 

d) Primarii comunelor urbane şi rurale (municipii, oraşe, subur- 

bane, rurale). 
Primarul poate delega atribuţiunea de ofiţer al stării civile aJu- 

torului de primar sau, în lipsa acestuia, unui membru al delegaţiunii 

consiliului comunal (consiliului general al municipiului). 

Delegaţiunea consiliului comunal poate însărcina pe primarul unui 

sat mic să îndeplinească funcțiunea de ofiţer al stării civile pentru mai 

multe sate vecine. 
Când consiliul comunal este disolvat, atribuţiunile de ofiţer al 

stării civile sunt îndeplinite de preşedintele comisiunii interimare, sau, 

cu delegaţiunea sa, de un membru al comisiunii. 

Art. 35. — Actele stării civile vor fi întocmite şi contrasemnate 

de şeful serviciului comunal, delegat de secretarul general în comunele 

urbane şi de către notar în comunele rurale, sau de secretarul sătese 

“ în sate. 
Art. 42, al. 1]. — Eixtractele vor fi contrasemnate de şeful servi- 

ciului comunal, delegat de secretarul general, în comunele urbane şi de 

către notar în comunele rurale, sau de secretarul sătesc în sate. 
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Art, 1-2 LEGE CONTRA. CAMETEI - Anexe 

REGULAMENT 

PENTRU MODIFICAREA UNOR DISPOZIŢIUNI DIN REGULAMENTUL LEGII PRI- 
VITOARE LA ACTELE STĂRII CIVILE, PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL No, 229 
DIN 14 OCTOMVRIE 1928, CU MODIFICĂRILE ADUSE PRIN |. D. R. No. 3.528 DIN 
1930, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL No. 243 DIN 1930 ŞI 1. D. R. No.3.263 DIN 1931, 

PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL No. 237 DIN 1931 
(Decret No. 3.491 din 14 Decemvrie 1932, Monitorul Oficial No. 296 . 

din 17 Decemvrie 1932) 

Art. 1. — Se modifică cum urmează art. 1, litera a, 35, 42, alin. Il 
şi 171, alin. III din regulamentul legii privitoare la actele stării civile. 

Art. 1. — Sunt ofiţeri ai stării civile: 
a) Primarii comunelor urbane şi rurale (municipii, oraşe, subur- 

bane, rurale). a 
Primarul poate delega, atribuţiunile de ofiţer al stării civile aju- 

torului de primar sau, în lipsa acestuia, unui membru al delegaţiunii 
consiliului comunal (consiliului general al municipiului). 

Când consiliul comunal este disolvat, atribuţiunile de ofiţer al 
stării civile sunt îndeplinite de preşedintele comisiunii interimare sau, 
cu delegaţiunea sa, de un membru al comisiunii. 

Art. 35.— Actele stării civile vor fi întoemite şi contrasemnate de 
şeful serviciului comunal, delegat de secretarul general în comunele ur- 
bane şi de către notar în comunele rurale. ă 

Art. 42, alin. 11. — Extractele vor fi contrasemnate de şeful servi- 
ciului comunal, delegat -de secretarul general în comunele urbane şi 
de către notar în comunele rurale. 

Art. 171, alin. I11. — Pentru cei născuţi morţi, autorizaţiunea de 
înmormântare se va elibera din registrul special al buletinelor celor 
născuţi morţi (formular No. 17 a). 

Art. Il. — La art. 15 din regulamentul legii privitoare la actele 
stării civile, se adaugă ca alineat 2, următorul alineat: - , 

Registrele de buletine nu vor fi anuale, ci se vor întrebuința până 
la completa, epuizare. Ă 

Art. III. — Formularele No. 17, 17 a, 18, 19, 20, 41 şi 68 din anexa 
B a regulamentului legii privitoare la actele stării civile, publicată în 
Monitorul Oficial No. 229 din 14 Octomvrie 1928 şi modificată prin de- 
cretul No. 3.263 din 1931, publicat în Monitorul Oficial No. 237 din 10 
Octomvrie 1931 se modifică alăturat se araţă 9, | 

Art. IV. — Formularele No. 18 a, 19 a şi 20 a, din acelaşi regu- 
lament. se suprimă. 

„Art. V. — Nouile formu'are se vor întrebuința începând dela 1 Ia- 
nuarie 1933 ?). ” 

  

LEGE CONTRA CAMETEI 
(PUBLICATĂ ÎN MONITORUL OFICIAL No. 77 DIN 2 APRILIE 1931) 

„Art, 1. — Dobânda legală anuală se fixează la: 1% în afaceri ci- 
vile şi 27% în afaceri comereiale, socotite peste scontul Băncii naţionale a României. 

Art. 2. — Dobânda convenţională anuală nu poate întrece 6% 
peste scontul Băncii Naţionale a României. 

  

  

1) A se vedea formularele în Moni i i i 
2 2 rm în nitorul Oficial No. 296 din 17 Dece 1932, Rectificat potrivit eratei din Monitorul Oficial No. 302 din 24 Decemvrie 1932. 
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Anexe LEGE CONTRA CAMETEI Art. 3-10 

Pretenţiunea privitoare la dobânda convenţională nu poate fi va- 
iorificată în justiţie decât în cazul când ea este stipulată prin act scris. 

Când debitorul este ţinut să plătească o dobândă fără ca aceasta - 
să fie fixată prin act, el va plăti dobânda legală. _ 

Art. 3. — Prin dobândă se înţelege nu numai sumele plătibile în 
bani, dar şi orice alte prestaţiuni sub orice titlu sau denumire, drept 
echivalent al folosirii capitalului, la care debitorul se obligă pentru fo- 
losinţa capitalului socotit în numerar. 

Art. 4. — Dacă sau stipulat dobânzi care întree maximum arătat 
de art. 2, pentru excedent obligaţiunea este nulă de drept. , , 

Actele cuprinzând stipulaţiuni de dobânzi superioare maximului 
fixat, nu vor putea fi autentificate. , , 

Actele cuprinzând stipulaţiuni de dobânzi superioare maximului 
prevăzut de art. 2, vor fi intabulate, prenotate sau înscrise, cu adău- 
girea, că dobânzile se înscriu la maximum arătat. 

Contractele de vânzare cu pact de rescumpărare şi antichreză, ce 
se vor încheia între părţi, după data promulgării legii de faţă, sunt, 
uule de drept, iar dispoziţiunile art. 1371—1387, inclusiv cod. civ., art. 
1697—1703, inclusiv cod civ. şi articolele corespunzătoare din codurile 
civile în vigoare în teritoriile unite, se abrogă. 

Art. 5.— Plata anticipată a dobânzilor nu poate avea loc decât 
pe maximum 6 luni. 

Art. 6. — Dobânzile de orice fel se prescriu dacă nu au fost ce- 
rute sau urmărite timp de 3 ani. 

Art. 7. — Dispoziţiunile acestei legi se aplică cu efect retroactiv: 
a) Dobânzilor de orice fel prevăzute în orice acte serise existente 

pentu timpul ce curge dela promulgarea acestei legi; 
b) Dobânzilor de orice fel neîncasate efectiv, derivând din orice 

titluri sau convenţiuni cu exigibilitate anterioară promulgării acestei 
legi, care se reduc de plin drept prin efectul acestei legi la 18% pean, 
cu începere dela data de 7 Februarie 1929 (legea stabilizării monetare). 
Se exceptează dobânzile consacrate prin hotărâri judecătoreşti defi- 
nitive. 

Art. 8. — Creditorul care va primi sau va stipula prin însuşi 
actul de împrumut, prin act separat, prin act deghizat sau în orice 
ali mod, o dobândă convenţională superioară celei fixate prin această 
lege, se va pedepsi cu închisoare dela 2 luni |până la un an şi cu 
amendă, dela 5000—20.000 lei. - 

In caz de circumstanţe atenuante, instanţa de judecată nu va 
putea reduce pedeapsa sub 5000 lei amendă. 

Aceeaşi pedeapsă se va aplica şi acelui care cu ştiinţă serveşte ca 
mijlocitor la comiterea delictului. 

Art. 9. — Dacă infracţiunea prevăzută de art. 8, s'a săvârşit de 
un împrumutător profesionist sau de o persoană care anterior a fost 
condamnată pentru acelaşi delict, se pedepseşte cu închisoare dela 6 
luni până la 3 ani şi cu amendă dela 20.000 lei până la 100.000 lei, 
atrăgând după sine şi pierderea drepturilor politice. 

In caz de circumstanţe atenuante, instanţa de judecată nu se va 
putea. coborî în aplicarea pedepsei mai jos de 20.000 lei, minimum-ul 
amendei. | | | - 

Art. 10.— Când imfraeţiunea prevăzută de art. 8 şi 9 sa să- 
vârşit în numele unei societăţi comerciale, pedeapsa se va aplica celor 
ce au aprobat încheierea afacerii. 

Dacă delictul s'a săvârșit de un procurist sau un mandatar, pe- 
deapsa se va aplien acestuia cât şi celor în numele cărora delictul a 
fost săvârşit. 
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Art, 1-7 LEGE ASUPRA CĂSĂTORIEI MILITARILOR + ADBXB 

__ Art. 11.— Acţiunea publică pe temeiul „acestei legi se pune. În. 

mişcare numai după cererea părţii vătămate, care îşi va putea formula -- 

piin aceeaşi acţiune pretenţia sa pentru exces de dobândă. 

Reclamaţiunea penală a debitorului nu suspendă în această ma- Da 

terie cursul niciunei acţiuni civile sau comerciale. - i 
„Acţiunea, civilă, sau comercială a debitorului. pentru reducerea 

“ dobânzii stipulate ilegal ori pentru restituirea celor ilegal percepute, 

ru va putea fi conexată cu acţiunea creditorului, ei ele vor fi judecate 

separat. , a Ș 

Orice mijloace de- probaţiune sunt admisibile pentru a dovedi 

cuanţumul dobânzilor deja plătite, său acelor. ce Sau stipulat a fi plă- . 

tite. 

ţiunea. _ Aa - Na 
| Orice act de procedură privitor la judecarea reclamaţiunii: penale 
introdusă pe temeiul. acestei legi, este scutit de timbru. 

. 

Hotărîrea definitivă de condamnaţiune se-va publica într'un ziar. 

răspândit pe cheltuiala celui condamnat. | i 
Art. 12. — Toate dispoziţiunile contrare din legile în vigoare se 

abrogă. E | | 3 

LE GE 
ASUPRA CĂSĂTORIEI MILITARILOR 

(Decret de promulgare No. 1.210 din 4 Aprilie 1931, Monitorul Oficial No. 83 
din 9 Aprilie 1931)  - - _ 

Art. 1. — Ofițerii şi asimilaţii de orice grad, din activitate şi dispo- 
nibilitate, precum şi cei chemaţi temporar, în vederea, trecerii în acti- 
vitate, se pot căsători numai în urma unei autorizaţiuni dată în seris 
de către auoritatea militară superioară, după cum se va arăta prin re- 
gulamentul legii de faţă. | 

Art. 2. — Ofițerii nu se pot căsători înainte de a avea, vârsta de 
29 ani împliniţi. | E i 

Art. 3. — Un ofiţer inferior saa asimilat, pentru a obţine auto- . 
„rizarea de a se căsători, va trebui să justifice: 

a) Vârsta ce are; 
b) Onorabilitatea viitoarei soţii şi a familiei sale; 
c) Dota ce ia sau averea personală ce posedă ofiţerul. 

„Art. 4.— Dota ce trebue să aibă soţia unui ofiţer inferior sau 
asimilat, va trebui să producă un venit anual de cel puţin 40.000lei. 

„Ofițerilor superiori şi generalilor, precum şi asimilaţilor acestora, 
nu li se cere condiția de dotă. | .. 

Art. 5. — Dacă ofiţerul inferior sau asimilat este văduv cu copi 
poate lua în căsătorie o soţie care ar avea Humai o dotă de cel-puţin 
30.000 lei venit anual. e 2 
„Ari. 6. — Ofițerii se pot căsători cu fiicele ofiţerilor şi asimila- 

ților din activitate, rezervă şi retragere, proveniţi din activitate, dacă 
se constitue pentru căsătoria cu ofiţerii inferiori şi asimilați, un venit 
de cel puţin 25.000 lei anual. | i 

„Beneficiază de acelaşi avantaj şi fiicele ofiţerilor de rezervă, de- 
corați cu ordinul „Mihai Viteazul“ sau „Virtutea Militară”, clasa 1. 

Art. 7. — Ofițerii se pot căsători cu profesoare titulare, învăţă- 
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Instanţa competentă a judeca acţiunea penală introdusă pe te 
“meiul acestei legi, este judecătoria locului unde sa săvârşit irifrac-



“ si trecut în elementul rezervei. 

Anexe LEGE ASUPRA CĂSĂTORIEI MILITARILOR. | . Art, 8-16 .- 

toare definitive la şcoli urbane, funcţionare. de. stat, stabile sau titrate, 

are exerţită o profesiune din eategoriile stabilite prin regulamentul 
acestei legi şi care ar avea un salar sau venit anual, dovedit cu impu- 

nerea, fiscală, cel puţin egal celui prevăzut la art. 4, 5 și 6, de mai sus. 

Art. 8.— Ofițerii, eari în afară de soldă, posedă o avere perso- 
nală cu un venit cel puţin egal celui prevăzut la art, 4, 5 şi 6, se pot 

căsători fără dotă. | . - 

Aprobările căsătoriilor din această categorie se dau numai de Mi- 
nisterul armatei, pe baza actelor ce se prevăd în regulamentul legii. 

Art. 9. — Dota se admite numai sub. următoarele forme: 
a) In numerar sau în etecte de stat, ori garantate de stat, produ- - ai 
când venitul anual cerut mai sus, şi depus la Casa de depuneri și con-- 

semnaţiuni, ca fond dotal inalienabil.. Râcepisa se păstrează la tribu- 
nal, soțul având dreptul a primi numai venitul acestui capital; 

b) In imobil urban sau rural, producând venitul cerut, de artico- 
lele de mai sus; acesta se va constata prin unul din mijloacele urmă- 

"4oare: prin contractele de arendare sau închiriere anterioare, cel puţin 
pe trei ani, vizate de administraţia financiară, prin expertizele - credi- 
telor funciare, rural sau urban, prin recepisele de plata impozitului res- 

pectiv, prin actele de cumpărarea imobilului sau prin erpertize făcute - 
de serviciile domeniilor militare. Ea 

Capitalul dotal, oricare i-ar fi forma, nu poate fi considerat că 
produce mai mult de 6 la sută; | 

c) Venitul cerut ca dotă să fie asigurat înti”o ipotecă, de primul * 

rang asupra unui imobil, dacă are o valoare îndoită decât a ipoterii. 
Se vor cere însă certificate autentice dela instanţa locală prin care 

să se constate că imobilul este liber de orice sarcină. ae Bă - 
Art. 10.— 'Prusoul sau obiectele mobile ce ar primi viitoarea so- 

ţie a ofițerului nu vor intră în fondul dotal fixat prin această, lege. 
Art. 11. — Ofițerii superiori, generali şi: asimilaţii lor vor. putea 

dobândi autorizaţiunea de a se căsători, îndeplinind numai condiţiunea 
<lela art. 3, alin. a şi b a acestei legi. - 

Art. 12. — Ofiţerul şi asimilatul de orice grad, care se va căsători 
fără autorizaţiunea preserisă la art. 1, va fi considerat ca demisionat 

Căsătoria gradelor inferioare 

Art. 13. — Gradele inferioare, pentru a se pueea căsători trebue - 
să aibă autorizaţiunea în seris a şefului corpului sau serviciului, sub 
ale cărui ordin se găsesc. 

Această autorizaţiune nu se va da decât în următoarele condițiuni: 
a) Reangajatul să aibă vârsta de 25 ani împlinţi; 
b) Viitoarea soţie să se bucure de o moralitate deplină. Actele 

respective se vor cerceta, de şeful corpului sau serviciului. Ea va, trebui 
să aibă un venit anual de cel puţin 6.000 lei, fie dintro profesiune 
onorabilă, fie din oricare [altfel de avere. 

Art. 14. — Reangajatul care se va căsători fără a fi obţinut mai 
întâi autorizarea prevăzută la articolul precedent, se va. îndepărta din 
serviciu. trecându-se în elementul corespunzător vârstei. 

Art. 15. — Gradele inferioare aflate în completare, rezervă, pre- 
cum şi cei lăsaţi la vatră, se pot căsători fără autorizarea autorităţilor 
militare. . 

Art. 16.— Gradele inferioare în termen, nu se pot căsători decât 
cu aprobarea scrisă a comandantului de regiment, sau a şefului ser- 
viciului din care fac parte. 
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Art. unic RIDICAREA INCAPACITĂȚII CIVILE A FEMEII MĂRITATE Anexe 

Dispoziţiuni generale 

Art. 17. — Ofițerii stării civile sunt opriţi, sub pedeapsa amenzii 

ela 2.000 până la 10.000 lei, a proceda, la căsătoria unui ofiţer sau a 

oricărui militar care nu produce autorizaţiunea dată de şetul superior 

de care depinde militarul, sub forma prevăzută de regulamentul acestei 

legi. 
5 Amenda se va pronunţa de instanţa competinte. 

Art. 18. — Preseripţiunile acestei legi se vor observa fără pre- 

judiciul formalităţilor şi regulelor impuse de codul civil pentru săvâr- 

şirea căsătoriei. 
, 

Art. 19. — Un regulament special va determina modul de aplica- 

țiune al legii de faţă şi formele de împlinit, spre a asigura executarea ei. 

Art. 20. — Cei cari la data promulgării acestei legi se găsesc cu 

actele înaintate pentru aprobare, se vor putea căsători în condiţiile 

vechei legi. 
Art. 21. — Orice dispoziţiuni de legi sau regulamente contrare 

prevederilor prezentei legi, sunt şi rămân abrogate. 

LEGE 
PRIVITOARE LA MODIFICAREA ART. 2 ŞI 13 ALIN. a, DIN LEGEA CĂSĂTORIEI 

MILITARILOR, PROMULGATA LA 4 APRILIE 1931 

(Publicată în Monitorul Oficial No. 108 din 12 Mai 1932) 

Art. unic. — Art, 2 şi 183, alin a, din legea căsătoriei militarilor, 

promulgată la 4 Aprilie 1931, se modifică precum urmează: 

Art. 2. — Ofițerii nu se pot căsători înainte de a avea vârsta de 
23 ani împliniţi. 

Art. 13, alin. a. — Reangajatul să aibă vârsta de 23 ani împliniţi. 

  

LE GE 
PRIVITOARE LA RIDICAREA INCAPACITĂŢII CIVILE A FEMEII MĂRITATE 
(Decret de promulgare No, 1.412 din 19 Aprilie 1932, Monitorul Oficial No. 9% 

, din 20 Aprilie 1932) 

Art. unic. — Se abrogă din legiuirile în vigoare, în Vechiul Regat: 
art. 197—208 inclusiv, alin. 1 din art. 687, punctul 3, din art. 950 şi 
art. 1.879 din codul civil; art. 15 şi 16 din codul comercial şi art. 
624—626 inclusiv din procedura civilă. 

Articolele: 194 952 şi 1.285 din codul civil, în vigoare în Vechiul 

Regat, se modifică, precum urmează: 
Art. 194 din codul civil: 
„Soții îşi datorese unul altuia credinţă, sprijin şi ajutor. 

civile Căsătoria, nu restrânge capacitatea femeii de a exercita drepturile 

___ Piecare din soţi, nu răspunde faţă de terţi, decât pentru obliga- 
țiunile ce a contractat, afară n i ă îm ăi : 
celălalt soţ să-l reprezinte“. umai dacă a imputernicii expres ii 

Art 952 din codul civil: 
„Persoanele i bli inorului şi 

inierzisului e pal de, se obliga, nu pot. opune minorulvi și 
Art. 1.285 din codul civil: 
Femeia ar Admini a i li i pi 

„3 a e administrarea, folosința şi liber ra. 

ave: sale parafernale“. a 5 a dispoziţie Asupi 
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