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Insoţit şi de un index alfabetic cum şi de expunerea 
de motive şi desbaterile parlamentare asupra 
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Chaque fois, que lu pratique de votre pro- 
fession: les procâs, controverses, ete. ete. 
vous obligeront â recourir aux auteurs trai- 
tant la matidre, ayez soin d'inscrire sommai- 
xement sur un cahier aud hoc, tous les cas, 
ainsi que les lois et les ouvrages. y relatifs. 
De cette manidre vous vous formerez un 
fonds de jurisprudence et de litterature 
&minement utile. 

(. Bohl, Code de commerce d'ltalie p. 633.) 
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PREFAŢĂ 

Lucrarea ce ni-âm propus a da la iveală, nu este 
de cit un modest cod: adnotat al legei falimentelor. 

Pînă în prezent avem la îndămină toate codicele 
adnotate, afară de cel comercial şi pînă ce o lucrare 
complectă asupra studiului dreptului comercial va apa- 
re din partea distinșilor comercialişti ai ţărei noastre, 
o adnotaţie a legei falimentelor am găsit-o necesară ; 
dacă d-nii I. N. Cezărescu-Em. Dan au dat la iveală în 
1902 un cod de comerţ adnotiînd partea falimentelor, 
această lucrare, foarte folositoare, e azi epuizată. 

Nu avem pretenţia a fi tăcut o lucrare nici originală 
nici de o importanţă mare pentru jurişti ; codul nostru 
este rezultatul sfatului dat de M-me Lipman lui I. Bohl, 
(code de commerce d'ltalie p. 633) lucrare ce ni-a căzut 
în mînă la începutul carierei noastre, şi de care sfat (dat 
in motto pe prima pagină) am ţinut seamă. 

Dacă în multe părți, sub forma adnotaţiei, vom fi 
reprodus in extenso, fragmente din lucrările juriştilor 
de seamă romini, nam urmărit prin aceasta un plagiat 
întru cît am citat autorul de la care am luat pasagiul 
sau ideia. Distinsul comercialist, D-l C. N. Toneanu pro- 
curor g-l al Curţei de Iași onorîndu-ne cu un răspuns 
la permisiunea ce-i ceream a îace citate din lucrările 

„Dsale publicate—cum este știut,—în broșure şi în foarte 
multe numere din revistele noastre de drept, ne-a scris 
că pentru a cită lucrările altora și chiar a le reproduce 
in extenso, n'avem trebuinţă de nici o autorizaţie. Chiar 
așa socotind, totuşi cerem permisiunea şi a altor distinși 
autori de ale căror lucrări ne-am servit în adnotaţie, 
în special D-lor Profesori 7. Stelian, V. Dimitriu, D. 
Alexandresco şi M. A. Dumitrescu.



Lucrarea noastră cuprinde toate articolele referitoare 
la materia falimentelor, puse alături cu textele respective 
italiane sau franceze, de la cari legiuitorul romin a îin- 
prumutat ideile şi chiar expresiunile; am pus sub fie 
care arlicol-—pentru ușurința celor ce vor bine voi a o 
consultă—toată doctrina și jurisprudenţa mai importantă 
ce am urmărit pentru fie care chestiune; am însoţit co- 
dul nostru și dă luerările:parlamentare—atit de necesare 
a află intenţia “legiuitorului și 'am “prevăzut, la urmă, 
un index alfabetic pentru “căutarea mai cu uşurinţă a 

„ehestiunei., ,, l E : PICIU Ta eetria d „„Preţiosul „concurs— pontiu, dâie aducem „ii, mulțu- „miri—ce:ni:s'ă dat. de; d-nii magisiraţi, avOcaţi, și. repre. „„zintanţii diferitelor. instituţii de comerț, chiar. înainte 
„de -a apare. această: modestă. lucrare, ne-a dat'mult curaj „Şi ne-a întărit speranţă unei aprecieri. OFi cit de; nică, 
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PRESCURTĂRI 

A=—Ap.—Apel=Curtea de apel. 
Ad. Dep.==Adunarea deputaţilor. 
Adn.—adnotat. 
AlL—alin.—aliniat, 
Apel=Curtea de apel. 
Apr.=Aprilie. 
Art.==Articol de lege. 
Aug.—August. | 
B=—Bul.—Bul. Cas.—Buletinul Curţii de 

Casaţie. 
Belg.—Belgian= Codul belgian (civil sau 

comercial). 
Buc.==Bucureşti=—din Bucureşti 
C.=Curte. 
C. Cas.—Curtea de Casaţie. 
Cit.==op. cit=op. citat. 
C. Civ.=—Cod. Civil. 
C. Com.=Cod. Comercial. 
Com.=-Comereial. | 
C. J.=0C. Jud =—Curierul Judiciar. 
Coment.==Comentarii. 
Comp.—a se compară. 
D.—Dn.—dn.=Domnul. 
D.—Doctr.—Doctrina. : 
Dec.—Decembre. 
Desb.—Desbat. Desbaterile parlamentare. 
Dir —Diritto. - 
Dr.—Dreptul (revistă juridică). 
Dr.=—Drept. 
Ed.=—Ediţie. 
Fal.—falim =faliment, falimente. 
Fasc.=fascicola. 
Febr.=—Febr.=Februarie. 
Fr. sau fr.—franc.=francez=Cod. francez 

Ian.—lunuarie. , 
it. sau Ital.—ltalian=Cod. italian (civil . 

sau comereial). 
lun.—lunie. 
Jul.=lulie. 
J. sau Jur.==Jurisprudenţă. | 
Jurisprudenţa (revistă de drepţ). 
L. sau leg..=lege. 
Mart.==Martie. 
N. sau n. sau no.==număr. 
Nov. sau Noem.——Noembre. 
Numerile latine I, Il........ X ete. însamnă 

numărul volumului unui autor, sau sec- 
ţia unei instanţe judecătorești. 

Oct. sau Octom.——Octombre. 
P. sâu pg. sau pag.=—pagină. 
P. Juridice=—Pagini Juridice (revistă de 

drept). 
Reg. sau regul.—regulament. 
Rep. sau repert.==repertoire, repertoriu. 
Rom. sau rom.—romîn (cod civil, co- 

mercial, etc.) 
S. sau s.=secţie. 
S. 1, 3. IL ete.—secţia 1, secţia II, ete. 
Sen.—Senat, Senatului. 
Sep.==Sept.—Septembre. 
Tr. sau irib.==tribunal, fribunalul. 
1. t. sau I. timbr.—leg. timbr.==legea 

timbrului. 
U. sau S. U.=secţiuni unite. 
Urm.=următori, următoarele. 
V=—a se vedea. 
Vac. sau S. V.—secţia, vacanţelor. 
Vol.==volum, volumul.



  

TITLUL | 
Despre declaraţiunea de îaliment şi despre efectele sale 

CODUL CON. ROMÂN. CODUL COM. ITALIAN 
Art. 695, Comerciantul, Art. 683. Il commerciante care a încelat plăţile pen- | che cessa di fare i suoi pa- tru datoriilesale comerciale, gamenti per obbligazioni este în stare de faliment. commerciali € in istato di (Com. 3. 8.703. 705. 792 Ital. fallimento.. 

683. Fr. 437. Belg. 437). : 

Bibliografie, 1. Stelian Curs Drept. Com. anul 1908/9, V. Dimitriu Curs Drept Comercial anul 1910;11. Al. Degre Scrieri Juridice LV pas. 7, (1, 108, F. Cio- rapciu enciclopedia juridică 11 paz. 130 urm., Barozzi jurisprudența Curţei de Casa- ție Li, |. N. Lezărescu-E, Dan, Codul de Comerţ adhotat, art. 695. M. A. Dumitrescu Cor. Com. comentat VI pag. 1 și urm. Jurisprudența Curţei de Cas. anul III şi IV, G. N. Toneanu Pulimentele fasc. L. pag. 3 şi urm. Î. Bohl Code de commerce d'italie ari. 683. |  Bolaffio—t, Mass&-Dari del fallimento 1 ast. 683. E. Vidari Corso: di diritto cominerciale VIII pag. 114. Vivante La cessazionne” dei pagqamenți nel falli- înento_ X. Al. Ingaramo Repertorio g-le di massime di giurisprudenza comerciale, art. 683, pag. 408 
Revistele: Dreptul. Curierul judiciar, Pagini juridice, Jurisprudenţa, Revista critică de drept, jurisprudenţă, ete. . 

Ă H. T. Riviere Code de conimerce, pag. 671 urm, P, Namur Code de commerce belge Il pag. 6. 
- 

  

*) Instituţia, falimentului a fost creată de legiuitor în întreit scop: 1) de a proteja interesele creditorului, 2) de a apăra pe cele ale debitorului şi 3) de a apăra interesele societăţei. . : i 
Ea apără interesele creditorilor, căci din moment ce intervine declararea în stare de faliment, orice administrațiune a bunurilor e ridicată dela falit și încredin- ţată unui anumit magistrat care lichidează averea lui şi-l pune în imposibilitate de a sustrage şi ascunde din bunurile ce garantează” creanțele creditorilor ; pe de'altă, parte orice urmărire individuală este înlăturată Şi prin aceasta, se realizează o eco- nomie însemnată asupra cheltuelilor ce s'ar ocaziona, ceia ce sporeşte masa de dis- iribuii creditorilor. i
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2 Art. 695 _ 

1. Doctrină. Din punct de vedere economic falimentul este 

efectul unei anormale funeţionări a creditului ; creditul fiind sehim- 

bul între bunurile prezente și cele viitoare, cu alte cuvinte fali- 

mentul este o stare de dezechilibru între valorile realizate și presta- 
ţiunile de executat; din punctul de vedere juridic, falimentul este 

complexitatea regulelor de drept, cari guvernează faptul economie 

a] falimentului. 

(A Roco estras din Revista de drept legislativ și jurisprudenţă 

No. 1—910 pag. 89). 
2. Pentru ea cineva să poată fi declarat în stare de faliment 

se cer 3 condițiuni : 
1). Să fie comerciant în momentul când a încetat plăţile (ex- 

cepţia în art. 707). 
2). Să fi încetat plăţile. 
3). Incetarea plăţilor să fie pentru datorii comerciale. 
Calitatea de comerciant; fie români, fie străini, întru cât au 

exercitat comerțul în ţară pot fi declaraţi in stare de faliment ; e 
indiferent dacă străinul are în România un stabiliment principal 

sau secundar. 
n Calitatea de comerciant trebue s'o aibă cineva în realitate. 

pentru ca să poată fi declarat falit. 
In faliment se declară comerciantul nu firma comercială. 

Comerciantul să exercite comerţul în numele siu propriu : aşa 
prepușii, comișii, directorii și administratorii soc. anonime, manda- 

tarii și toţi cari fac acte de comerţ în numele altuia nu sunt co- 
mercianţi și prin urmare nu pot fi declaraţi în faliment. 

(AI. A. Dumitrescu Cod. Com. comentat VI pag. 19 urm.) 

3. Sunt persoane cărora legea le ridică capacitatea de a fi co- 
mereianţi, precum minorii, femeile măritate; aceştia numai după ce-și 

vor fi complectat capacitatea, după formale prescrise de legiuitorul 

comercial, vor putea exercita profesiunea de comareiant: cât tiinp 

ei nu vor dobândi autorizările legale, nu vor putea fi consideraţi ea 
având calitatea de comercianți ; și prin urmare nici a fi declaraț; în 

Este in interesul falitului, căci prin dispoziţiunile create de legiutor e! cste pus 
la adăpost «de pretentiunile neintemeiate ale unor creditori, cari pentru motive par- 
sonale și de rea c-elință s'ar opune la încheierea unui aranjament dintre majorita- 
tea creditorilor şi falit, care i-ar asigura continuarea comerţului sau reinvirea vieţei 
lui comerciale, Ă 

In fine este și în interesul socie'ătii. căci prin această procedură se pune în 
cunoștința tuturor încetarea plăţilor. scutindu-ze publicul de a cădea victimă unor 
noui amăgiri, dacă falitul sar incerca să obţie noui cradite. (Extras din cursul steno- 
grafiat. de Drapt comercial pe 1910-1911 la facultatea din Iași al d-lui profeznr V. 
Dimitriu. Pag. 1193-1194). ,
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stare de faliment. (V. Dimitriu : Curs de drept comercial pe 1910—11 
după note stenografice pag. 1196). 

4. Prin încetarea plăţilor se înțelege: starea, de fapt a comer- 
ciantului, eare numai face faţă angajamentelor sale; ea e cu desă- 
vârșire independentă de solvabilitatea sau insolvabilitatea debitoru- 
lui. (V. Dimitriu curs de drept com. pag. 1198). 

5. Insolvabilitatea este situaţiunea unei persoane al cărei pasiv 
întrece activul; iar deconfitura presupune o insolvabilitate manifestată 
extern, fie prin sechestre infructuvase, fie prin alte semne de im- 
posibilitate de a-și plăti datoriile, cu alte cuvinte, o încetare de plăţi 
întovărăşită de insolvabilitate. (MW. A. Dumitrescu Cod. Comerciu 
comentat VI pag. 14). 

6. Diferenţa între faliment şi deconfitură. 
i a) Falimentul e regulamentat în mod sistematic în Cod. com. 
(art. 695—888 şi 936—944) pe când despre insolvabilitate sau decon- 
fitură se pomenește ici colea în câteva art. 1132, 1323, 1552, ete. 
Cod. eiv. - | | 

b) Falimentul se declară prin hotărâre judecătorească, supusă 
publicităţei și are efect faţă de toată lumea; starea de deconfitură 

„nu se declară prin vreo hotărâre ad-hoc. - 
c) La caz de faliment, e o procedură colectivă, creditorii lu- 

crează în masă şi repartizarea averei se face în mod proporţional 
pentru toţi: la deconfitură din contra, fiecare creditor urmărește în 
mod izolat pe debitor. > 

d) La faliment se prevede ahularea faţă de masa creditorilor 
a unor acte făcute de falit, anulare mult mai expeditivă și mai ge- 
nerală decât acțiunea pauliană, care e singura resursă contra debi- 
torului civil. | 

e) Comerciantul care e in stare de încetare de plăţi e dator să 
se denunțe el singur la tribunal în termen de 3 zile de când a în- 
-cetat plăţile, pe când persoana civilă în stare de deconfitură nu are 
asemenea îndatorire. | 

[) Falimentul dă loc la aplicarea contra falitului a unor dis- 
poziţiuni de severitate ; la deconfitură, debitorul rămâne capabil să-și . 

administreze averea, poate fi alegător, ete.; neglijenţa sau reaua ]ui 
„credinţă nu se pedepsește. 

9) Falimentul poate da loc la aplicarea în favoarea falitului a 

unor dispoziţiuni protectoare pentru el: ceoncordat, morator, ajutor 
pentru familie ; la deconfitură nu există asemenea dispoziţiuni de 
favoare. 

h) La caz de faliment al bărbatului, drepturile femeiei mări-
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tate sunț supuse la restricţii relative la ipoteca legală și la o pre- 

sumpțiune de fraudă. Asemenea restricţii şi presumţiuni nu există 
în eaz de deconfitură. 

3) La faliment, creditorul care posedă obligaţiuni subscrise. 
girafe san garantate solidar de către falit şi de alţi coobligaţi, cari 

au căzut în stare de faliment, are dreptul să fie înscris la toate 
masele cu valoarea nominală a ereanţei sale până la deplina achi- 

tare; la caz de deconfitură nu se aplică însă art. 798 C. com. de- 

oarece el constitue dispoziţiuni derogatorii dela principii. 
I) Faptul generator al deconfiturei e insolvabilitatea, pe câtă, 

vreme falimentul se bazează pe încetarea plăţilor, fapt perfect com- 

patibil eu o stare de solvabilitate. | 
(21. A. Dumitrescu Codul Com, comentat VI pag: 16 urm.) 

7. In caz când comerțul se exercită - de părinți sau de tutore: 
în numele minorilor, e imposibil să se declare falimenț, căi nici pt 

părinte sau pe tutor nu e posibil să fie declaraţi în stare de fali- 
meut, deoarece ei nu continuă comerţul, nici în numele lor, nici pe 

socoteala lor: nu sunt consideraţi comercianți. Prin urmare se ta 
aplica dreptul comun, unde fiecare creditor va fi îndreptăţit să şi 

urn,ărească creanţele pe cale individuală. Neexistând faliment, nr- 

mează că nu sunt aplieabile nici art. $76-—8s0 nici art. 883 ete. în" 

adevăr art. 883- pedepseşte pe reprezentantul comerciantului falit şi 

ştim că textele penale nu pot fi întinse pe cale de interpretare largă: 
„poenalia restringenda sunt“. | 

(AL. A. Dumitrescu Cod. Com. comentat VI pag. 21 urm.). 

8. Persoanele incompaţibile de a face comerţ (magistraţii, avo- 
caţii, fnneţionarii financiari, administrativi, ete.) ; dacă totuşi îl exer- 

cită, se expun la pedepse diseip inare, dar comerţul rămâne bun şi 
prin urmare pot fi declaraţi în stare de faliment, pentru că legea 

le prohibă comerțul pentru considerațiuni de iuteres public, în con- 
tra interesului lor. 

(M. A. Dumitrescu Cod. com. comentat VI pag. 24). 

9. Starea de încetare de plăţi a unui comerciant prezintă o 
triplă utilitate: 1) Pentru a avea dreptul să-l declare în stare de 
faliment ; 2) Pentru ca să se determine care e perioada suspectă şi 
3) pentru ca să se poată aplica pedepsele din art. 876 şi 879. 

10. Dacă comerciantul are numai un singur creditor, poate fi 

declarat în stare de faliment -dacă incetează plățile față de acest 
creditor. 

M. A. Dumatrescu VI pag. 36. 7. Stelian curs dr. com. pe 1893 
V. Dumitriu curs pe 1910, Bolaffio p. 17. Calamandrei No. 10, Vi- 

+  



Art. 695 - 5 
dari No. 7409, Taller ed. 3 No. 1729. Dalloz V No. 75, Ruben de 
Couder V N. 57. Lyon Caen et Renault VII No. 61, Degre Il 
pag. 114. : - | | 

„11. Chestiunea de a se şti dacă persoana care a. încetat plăţile. 
era sau nu comerciant în ace] moment, nefiind o chestiune de fapt. 
ci de drept? este ca atare, supusă controlului Curţii de Casaţie și 
judecătorii fondului nu au, în această privinţă, o putere suverană de 
apreciere : de unde rezultă că deciziile lor ţrebue să cuprindă moti- 
vele pe cari se întemeiază pentru a admite sau tăgădui această ca. 
litate. Nu este nevoe ca insfanţale de fond să afirme în termeni sa- 
cramentali, în hotărârea prin care se declară falimentul, că debito- 
vul făcea. fapte de comerţ, având comerţul ea profesiune obieinuită 
flind destul ca acest fapt să rezulte din contextul hotărârei. Astfel 
este destul de motivată deciziunea. care pentru a recunoaşte unui 
individ calițatea de comereianţ și operaţiunile sale, caracterul de 
acte comereiale, deelară pe de ov parte, în termeni generali, că re- 
rezultă din faptele şi condiţinnile în cari actul s'a produs că el este 
comercial, iar pe de alta, că cumpărând pentru a revinde, acest in- 
divid este comerciant. Mai malt încă, pentru ca cineva să fie decla- 
vat falit, legea cere nu numai ci si exercite o profesiune obiei- 
nuită, ci să exercite exploatarea unei anume ramure de comerţ sau 
industrie, Astfel, emiterea de cambii, ori cât de obicinuită ar fi, nu 
atribue acelui care le pune în circulaţie, calitatea de comerciant, 
dacă ele n'au fost emise întrun scop de câștig sau de profesiune 
comereială. 

(D. Alezandresco în C. Jud. No. 21/900). 
12. Farmacistul este comerciant; și prin urmare, poate fi deela- 

rat în stare de faliment; deși în interesul publie, se cer oare cari 
condițiuni de aptitudine farmacistului înainte de a fi autorizat să 
exereite profesiunea sa, totuţi el cumpără mărfuri spre a le revinde 
fie în natură, fie- lucrate și face din exerciţiul acestor acte o profe- 
siune obicinuită. EI întruneşte deci toate condiţiile cerute pentru a 
fi comereiant și în consecință, poate fi declarat în stare de faliment. 

(D. Alexandreseo în C. Jud. 71/900). 
Vezi tot acolo autorii citați în diferite păreri : 
Pentru: Al. Degre în Dreptul No. 56/97; L. Bolaffio 11 codice 

di commereio italiano commentato I No. 31 p: 46, Lyon Caen et: Re- 
nault, Dr. commercial |. 116 p. 103; Ruben de Couder, Dictionngqire de 
droit com. V actes de commerce 55; Molinier Dr. Com. I, 133. D. 
Maxim în Drepţul No. 49 urm. din 1898 ; Contra: Nouguier: 75. 
de commerce | p. 380 urm. Păris comment. du code de com. 1854, |. 195
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p. 92; Orillard: competence et procedure des tribunauz de commerce | 
277, 278; Depert: Pssai sur le vente commerciale p. 17. 

13. Fotograful este comerciant, deși el poate fi une ori un ar- 
tist, din cauza dibăciei ce pune în exercițiul artei sale, din cauza 
superiorităţei procedeurilor întrebuințate san, în fine, din cauza îngri- 
jirei ce el aduce în manipulaţiunile sale. . 

(D. Alexandresco în C. Jud. 71/900 și citațiunile făcute acolo). 
14. Pentru a respinge declararea în faliment comerciantul care 

s'a obligat cu cambii poate să fie admis a dovedi că cambia avea o 
cauză civilă ? . 

I. Afirmativa ; argumente a) art. 3 cod. corn. italian (3 cod. com. 
român) enumerând actele pe cari legea le reputa zice textul italian» 
le consideră, zice codul român, ca comerciale, nu ar face decât să 
stabilească o prezumpție de comereialitate care trehue să cadă faţă 
eu proba contrarie ; aceasta rezultă și din aceia că codicele com. 
itahan din 1865 prin art. 2 întrebuința expresiunea „sono atti di com- 
merciv“ iar actualul art. 3 zice „la legge reputa atti di commereio- 
încât a voit ca legiuitorul să opereze o adevărată inovaţiune, adică 
că nu trebue considerate toate actele menționate în el. totdeauna ea, 
acte de comerţ ci să le prezume numai până la proba contrară; 8) Cam- 
hia putând să serve și pentru fapte străine comerțului, prin faptul 
că comerciantul s'a obligat cu cambii într'o afacere civilă, în timpul 
când exercita comerțul, nu se poate zice că natura obligaţiunei s'a 
prefăcut din civilă în comercială; c) „Cambia este o obligaţiune de 
strictă rigoare formală, în puterea căreia, emitentul sau trăgătorul 
se obligă a plăti, sau a face să se plătească o sumă determinată la 
anume scadenţe, și obligă pe acei cari au acceptat'o sau girat cam- 
bia; cauza ei este prezumată, însă poate fi de natură civilă sau co- 
mercială și legea în faliment; cerând cauza comercială, debitorul este 
în drept a proba cauza eambiei că a fost civilă. (C. Apel Casale). 

II. Negativa ; argumente: a) Cambia după arr. 3 cod. com. este 
totdeauna un act de comerţ; fără restricție și fără condiţie legiui- 
torul a pus-o între actele de comerţ; deci nu e permis a examina, 
cauza ei ; aceasta rezultă și din disp. art. 270 e. com. eare nu cere 
să se arate în cambie cauza; este dar un acta cărei formă este 
îndestulătoare a-i imprima totdeauna caracterul comercial. 5) Cam- 
bia, fiind totdeauna un act de comerţ, constitue o prezumpţie juris 
et de jure şi dacă e adevărat că în loe de cuvintele „so»o atti di 
commercio“, noul cod italian întrebuinţează „la legge reputa atti di 
commereio“, a făcut-o pentru a demonstra mai bine în noul cod. că 
enumeraţiunea actelor de comerţ este numai demonstrativă iar nu 
taxativă. (0. N. Toneanu în C. Jud. No. 12/901).
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15. D. 0. N. Toneanu aduotând sentinţa No. 142/908 a Trib. 
Iliov com. spune: odată acordată autorizaţia cerută de art. 10 și 13 
cod. com. şi îndeplinite formele de publicitate cerute de lege, re- 
prezentantul minorului, are dreptul, atunci când nu i se pune nici o 
restricținne, să facă orice poate face un comerciant, în interesul său 
propriu, fără să mai observe vr'o formalitate ce legea civilă stabi- 
lește pentru patrimoniul minorului. Şi, de asemenea, este supus și 
la obligaţiunile comerciantului, precum de a ținea registrele prevă- 
zute de cod. com. și .de a fi supuşi la toate actele, jurisdiețiunei 
eoniereiale. " 

Insă, nu e comerciant minorul în interesul căruia se continuă 
comerțul ; tot asemenea nici tutorul, mamă sau tată, din cauza re- 
prezentanţei acestui comerţ, fiindcă nu-l exercită pe seama lui, ci a 
minorului (Vidari 1 256). Deci dacă se întâmplă o încetare de plăţi, 
se va putea aplica procedura falimentului numai ea. mijloc de exe- 
cutare și de iichidare a bunurilor minorilor, dar nu ea să-i lovească, 
persona! pe ei și deci nu va putea să se îndrepte o aeţiune penală; 
de banerută, nici contra minorilor, nici contra reprezentantului lor, 
fiind că aceasta presupune totdeauna că există un comerciant falit ; 
reprezentanții pot fi responsabili pentru vreunul din acele delicte 
prevăzute de art. 883 şi urm. e. com., adică delicte'e făcute de alte 
persoane decât de falit, fără complicitate în banerută. 

Este foarte adevărat, că legiuitorul, în această privință, ar fi 
putut fi mai explicit, fiindcă, trebue să declarăm falimențul ca mij- 
loe de lichidare, măcar că nu avem un comerciant. Apoi, stabilimen- 
tul comsreial nu e un subiect activ de drepturi, adică o persoană 
juridică, în cât n'avem falimentul unei persoane juridice, nici a mi- 
norului, nici a reprezentantului, și aceasta a făcut pe unii comer- 
cianţi eminenţi să decidă că minorul este comerciant şi deci el are 
a fl declarat falit. (C. Vivante 1 şi 135). | 

“Până când însă nu vom avea un text de leze pozitiv, clar, nu 
putem să considerăm pe minor comerciant, nici pe reprezentantul 
său de asemenea, și nici nu-i putem declara faliţi şi să Inăm în con- 
tra ler măsurile ce se iau contra faliţilor, precum ar fi arestarea, 
deși stabilimentul lor comercial se poate declara în stare de fali- 
ment. (Vidari 1 256. M. A. Dumitrescu, | 553; C. N. Toneanu în C. 
Jud. No. 38/908 și C. Jud. No. 81/909). 
„16. Se poate declara în stare de faliment o firmă comereială?: 

Inainte de a da un răpuns să vedem ce este un fond de co-. 
meţ și ce este o firmă. 

Un fond de comerţ este o totalitate de lucruri și de drepturi;
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ce se leagă cu exerciţiul comerțului și în special: 1): stelajul, re- 
gistrele, instalația materială și firma; 2) ustenzilele, mașinele şi 
mărfurile aflate în magazin; 3) creanţe active și pasive ; 4) diverse 
drepturi utile exploatărei :* dreptul de chirie, marcă de fabrică sau 
de comerț; 5) creditul acestui fond, deverul, poziţia locului, tradiţia. 
încrederea ce comerciantul a știut să inspire elientelei. 

O firmă comercială este numele sub. care un comerciant con- duce așezămintele sale comerciale. 
"Un fond de comerţ nu e dar o firmă; cei dintâiu este o tota- 

litate de Jucruri și drepturi, pe câ 
din această universalitate. 

d firma nu este decât un elemenţ 

Prin urmare nu se poate declara în stare de faliment o firmă 
comercială, căci atunci ar însemna ase declara în stare de taliment, 
registrele sau marea de fabrică. (P. Vasilescu în C. Jud. + și 14/909). 

1. Jurisprudenţă.— Chestiunea, 
dacă a existat sau nu încetare 
de plăți din gpartea celui decla- 
rat în faliment, e o chestiune de 
fapt asupra căreia judecătorii fon. 
dului sunt suverani; o poliţă ne- 
plătită la seadenţă. poate, după 
împrejurări, justifica incetarea de 
plăți și prin urmare și declara- 
rea falimentului, chiar dacă pro- 
testul acelei polițe nu s'a făcuta, 
doua zi după scadență, ci mai 
târziu; singura sancţiune ce le- 
gea pune obligațiunei de a pro- 
testa polița a doua zi după sea- 
dență fiind pierderea pentru pur- 
tător a dreptului de a mai putea 
recurge contra girauţilor. 

„Cas. 1874 pag. 319 și 1885 p. 173. 
Barozzi pag. 254; vechiu 185 cod. 
1964. 

2. Vezi și No. 1 dela art. 701. 
3. In materie comercială și în 

special câud este vorba a se de- 
clara un comerciant în stare de 
faliment, pentru constatarea fap- 
telor și a circumstanțelor din cari 
trebue să rezulte încetarea plăți 
lor, Curțile apelative ea instanțe 
de fond sunt suverane ale aprecia. 

ul. 1876 p. 378. Barozzi pag. 
255, [. 

Bul. 

  

“4. Vezi și No. 2 dela art. 701. 
5. Prin nici o dispoziţiune le- 

gislativă nefiind definit ce se în 
țelege prin cuvintele de „încetare 
de plăţi a unui comerciant“. sau 
din care fapte se poate deduce 
că el a încetat plăţile, în care 
caz el. după art, 185 ce. com. se 
socoteşie falit, este evidenţ că le- 
gea a lăsat în apreciarea discre- 
ționară a judecătorului de fapt de 
a cumpăni dacă din împrejurările 
ce în convinețiunea lui sunt con- 
stante, poate deduce că neguţă- 
torul în chestiun: este sau nu în 
încetare de plăţi. Că dacă jude- 
cătorul de fond, căruia legea i-a 
acordat o aşa de mare încredere, 
în cât să hotărască de soarta u- 
nui comerciant, fără nici un alt 
control decât conştiinţa sa, trebue 
să fie cu atât mai cireumspect în 
aprecierile sale. de aci nu rezultă 
că. se poate impune o regulă le- 
gală și obiigatorie, din care și din 
câte cireumstanţe de fapt. el poate 
să-și formeze convingerea că un 
neguțător este în încetare de plăţi 
şi cu atât mai vârtos, când înce- 
tarea plăţilor fiind constatată prin 
9 declaraţiune judecătorească de 
faliment, ese vorba numai de a
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fisa şi determina epoea de' când 
se poate considera că el în ade- 
văr a încetat plăţile sale. Că în 
fața acestei increderi din partea 
legei în judecătorul fondului, este 
evident că acestuia nu i se poate 
lezalmente cere alt ceva. decât 
numai ea hotărârea sa, deși dată 
în fapt, să fie justificată prin in- 
dicarea faptelor din cari el de- 
duce că negnțătorul în chestiune 
se află în înestare de plăţi şi de 
la care epocă. : 

Bul. 1880 p. 186. Barozzi p. 255 F. 
6. Vezi No. 1 dela art. 722. 
7. Orice poliţe date de un co- 

merciant. pentru orice ar fi, îi 
supun + consecințelor codului de 
comerţ în caz de neplată. 

Bul. 1897 p. 624. Barozzi 268. 
8. In împrejurări de criză fi- 

nanciară, când chiar comereian- 
tul cn -un activ însemnat, care 
întrees cu mult pasivul. nu poate 
obţine credit, judecătorii ar tre- 
bui să nu declare falit pe comer- 

„ciantul de bună credință, numai 
fiind că i sar fi protestat oare 
care cumbii. 

"ă a deelara starea de faliment 
fără să se ţină seamă de împre- 
jurările, de afacerile şi averea 
comerciantului, ar fi a cauză rău, 
întregului comerţ. 

Că dacă totuși, judecătorul fon- 
dului. declară starea de faliment, 
fără a ţine seamă îndestul de 
criza financiară, de dificultăţile 
obţinerei creditului, de bună ere- 
dinţă și de situaţia reală a co 
merciantului în asemenea cazuri, 
Curtea de Căsaţie nu poate exer- 
cita o cenzură pentru o neținere 
în seamă, sau pentru 0 :nesufi- 
ciență și nejustă apreciere a îm- 
prejurărilor din partea judeciăto- 
rului de fond; asemenea nu se 
poate exercita cenzura Curţii de 
“Casaţie, pentru că sar fi deela-   
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rat falimentul pentru protestarea 
unei singure cambii, cu toate că 
era un activ însemnat, fiiudeă 
este tot un fapt de apreciere, ori 
cât de excesiv ar fi. 

Bul. 1909 p. 67 No.: 34. Ba- 
Yozzi 272. 

9. Dacă este netăgăduit că, con- 
form art. 695 cod. com, numai 
comereianţii pot fi declaraţi în 
stare de fuliment, şi că conf. art. 
10 din acelaşi cod, minorii nu 
pot deveni comercianţi decât după 
emanciparea lor cu îndeplinirea 
formelor cerute de acest text de 
lege. nu e mai paţin rațional și 
jusidic însă că, în cazul când un 
minor a obţinut emanciparea lui 
în mod fraudulos şi şi-a exercitat 
comerţul, inducâna în eroare. asu- 
pia calităței saie, buna credinţă 
a terțeior persoane, în asemenea 
eva acel minor urmează a suferi 
consecințele faptului lui și a fi 
declarat în stare de faliment. 

In adevăr, frauda nu poate fo- 
losi acelor casi au întrebuinţat'o 
pentru a putea cere mai în urmă 
anularea obligațiunilor luate sub 
cuvânt că nu avenu capacitatea 
sau calitatea 'de a contracta, ci 
din contra frauda are drept con- 
secință de'a întregi capacitațos 
acalora «uri au contractat în ase 
menea condițiuni, prin validarea 
actelor lor. . 

Cas. III No. 159/9096 în Carie- 
rul judiciar No. 61/906, 
10. Neplata unor sume de bani 
datorite de către un bancher pen- 
tru operațiuni de bursă, poate să 
motiveze deelaraţiunea, lui în stare 
de faliment, îndestul numai ea 
încetarea de plăţi să fie generală 
şi să nu mai lase nici o îndoială 
asupra imposibilităţei de a face 
faţă angajamentelor sale. 

Trib. Îifov S. Com. în Dreptul 
pe 1881 pag. 198.
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11. Prorogarea sau prelungirea 
termenului de plată a unei ere 
anţe, nu constltue prin ea însăşi 
o probă de încetare de plăţi, din 
contra ea denotă că comercian- 
tul se bucură încă de creditul 
său comareial: 

Trib. Ilfov S. Com. 'No. 188 în 
Dreptul No. 77/88. 

12. Nu se poațe cere declara- 
țiunea în stare de faliment a unei 
persoane în baza unei cambii care 
nu poartă semnătura acelei per- 
soane și când în fapt nu se poate 
constată că obligaţiunea la care 
a dat naștere pretinsa cambie 
rezultă din fapte comerciale. . . 

Trib. Dorohoi în Dreptul pe 
1891 pag. 45. 

13. Tribunalul e în drept a 
declara din oficiu pe un comer- 
ciant în stare de faliment, însă 
pentru aceasta trebue ca înceta- 
rea plăţilor să fie notorie adică 
să fie cunoscută de mai mulţi, 
sau să rezulte din fapte neindo- 
ioase. 

Această măsură, de o extremă 
gravitate, care poate atrage după 
sine ruina comerciantului, nudre- 
bue luată pentru o jenă momen- 
tană și trecătoare a comereian- 
tului. 

C. Apel Buc. S. 1 No. 42/96 în 
Curierul Jud pe 1896 pag. 261. 

14. Pentru ca o: persoană sau 
0 societate să poată. fl declarată 
în stare de faliment se cer donă 
condițiuni: a) calitatea de co- 
merciant a acelei persoane sau 
societăţi și D) încetarea, plăţilor 
pentru datorii comerciale. 

C. Apel Galaţi S. I No. 28/96 
în Curierul Jud. pe 1896 p. 266. 

Trib. Ilfov Com. No. 1524/900 
în C. Jud. pe 1901 pag. 366. 

15. Poliţele date de un comer- 
eiant, fie că acele polițe aveau 

  

  

de obiect fapte de comerţ, fie ci 
erau date pentru orice, supun pe 
acel comerciant ]a consecințele 
codului de comerţ și deci și la 
aceia de.a fi declarat în stare de 
faliment în caz de încetare de 
plăţi. 

0. Cas. No. 59/91 S. II. Bul. 
p. 623. 

16. Tutricea care conduce de 
fapt un stabiliment industrial sau 
comercial al minorilor săi copii 
și în numele acestor minori. cu 
autorizaţia justiţiei, nu poate fi 
considerată că dânsa personal 
este comerciantă și deci nu poate 
fi declarată în stare de faliment 
pentru că ar fi încetat plata da- 
toriilor sale personale. 

T'rib. Ilfov Com. No. 1756/97 în 
C. Judiciar pe 1898 pag. 14. 

17. Pentru ca cineva să poată 
fi declarat în stare de faliment, 
trebue mai înainte de toate să fi 
fost comerciant în momentul în- 
cetărei plăţilor sau dâcă sa re- 
tras din comerţ trebue: 1) să nu 
fi trecut 5 ani dela epoca re- 
îragerei din comerţ, 2) să fi în- 
cetat plăţile cel mai târziu un an 
după retragerea din comerţ şi 3) 
să decurgă datoriile din exerei- 
țiul comerțului său. 

C. Apel Buc. II No. 22/99 în 
C. Jud. No. 15/99. 

18. A se vedea și nota 5 dela 
art. 702, 

19. Mlinorii neemancipaţi nu pot 
face acte de comerţ şi de aceia 
în caz de încetare de plăţi nu pot 
fi declaraţi în stare de faliment. 

Astfel când Ja moartea unui 
comerciant rămân copii majori şi 
minori cari continuă comerţul. în 
caz de încetare de plăţi. numai 
majorii se pot declara în faliment. 
deși comerţul se făcea împreună 
atât de copii majori cât și de
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minori reprezintanţi prin tutorul 
lor. 

C. Apel B. S. 1 No. 33/84 în 
Dreptul pe 1885 pag. 10. 

20. .... chiar dacă epitropul mi- 
norilor a fost autorizat a conti- 
nua un comerţ rămas dela auto- 
rul comun, împreună cu alţi fraţi 
majori ai lor, numai majorii în 
caz de încetare de plăţi se vor 
declara în faliment, 

Tri. Iași S. I în Dreptul pe 
1885 pag. 15. i 

Trib. difov 8. Com. 260/905 C. 
Jud. No. /905. 

21. Mama ca tutoare nu poate 
continua, comerţul decedatului său 
soţ, în numele și pe socoteala 
minorilor săi copii, dacă nu a fost 
autorizată de tribunal peatru acaa- 
sta și dacă, această autorizaţiune 
nu a fost afișată și publieată con- 
form art. 1U din cod. cum. 

Astfel, chiar dacă mama a ob- 
ținut o asemenea antorizaţiune, 
însă n'a afișat-o și n'a publicat-o 
și totuși a continuat a face co- 
merţ, dânsa nu poate fl conside- 
rată că a făcut comerţul în nu 
mele și pe socoteala minorilor, pe 
care în acest caz nu i poate obli- 
ga, ci trebue considerată că a fă- 
cut comerţ pe seama sa și deci 
dacă încetează plăţile, dânsa per- 
sonal urmează a fi declarată în 
stare de faliment. 

C. Apel Buc. III 68/99 în C. 
Jud. pe 1899 pag. 355. 

22. Femeia măritată in deobște 
cunoscută ca cometreiantă, poate 
fi declarată în stare de faliment 
chiar când ea face comerţ fără a 
fi auturizată de bărbatul său. 

In ori ce caz consimţimântu) 
bărbatului poate fi și tacit. 

Trib. lași S. IV No. 45/54 în 
Dreptul pe 1884 pag. 381. 

Contra C. Apel laşi S. [ în 
Dreptul pe 1881 pag. 138.   

Li 

23. Femeia măritată făcând co- 
" merţ fără autorizațiunea soțului, 
poate să fie declarată în stare de 
faliment, dacă tribunalul constată. 
in fapt că dânsa şi-a disimulat 
într'adins incapacitatea, întrebu- 
inţând manopere doloase prin cari 
a indus în eroare pe cei deal 
treilea. - 

Trib. Iifov în Dreptul pe.1885. 
7 pag. 439. 

24. Faptul unui mie meseriaş 
croitor de a contracta -0 obliga- 
țiune prin cambie, nu constitue: 
un act, de comerțde natură a a- 
trage declararea în stare de ta- 
liment, câid nu se dovedeşte că 
acel meseriaş eroitor ar avea ma.- 
gazin cu stofe sau haine gata, i 
din vânzarea cărora să tragă be- 
neficii ei numai că dânsul confee- 
ționează în casa sa de locuință, 
haine după comande cu siofe aduse 
de “clienți sau comnndate de dân- 
sul după alegere din monstrele 
primite. 

Trib. Muscel Dreptul pe 1897 
pag. 310. 

25. Nu poate fl declarat în stare 
de faliment acelu care face fapte 
izolate de comerţ și nu are co. 

| merţul ea o profesiune a sa obiei- 
nuită, măcar că în diferitele sale 
acte îşi dă calitatea de comerciant. 

T'rib. Gorj în Dreptul pe 1888. 
pag. 55. 

26. Farmaciștii sunt comercianţi 
și ea atare, sunt supuși regulelor 
comune comercianților, ei pot fi 
declarați în stare de faliment. 
când încetează plăţile. 

Cas. II No. 290/18 Bul. pag. 
1315. C. Jud. 40/98. 

Trib. Constanţa No. 114/900 în 
C. Jud. pe 1900 pag. 569. 

Contra. Trib. Fă ciu în C. Jud. 
pe 1898 pag. 157. 

C. Apel Iaşi în Dreptul pe 1899 
pag. 158. 
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27. Agricultorul care ţine pră- 
vălie, unde vinde în detaliu pro- 
ductele pământului ce ţine in a- 
rendă, plătind patentă pentru acest 
comerţ, și avândv și firma comer- 
cială înscrisă la tribunal și care 
mai cumpără și dela alții aseme- 
nea produete pentru ale revinde 
face prin aceasta acte de comerţ 
și deci. poate fi declarat în stare 
de faliment. Cas. II No. 299/97. 
Bul..p. 1401. 

28. Cultivâtorul care în loc de 
“a desface produsele sale către un 
comerciant, se pune în contact 
cu consumatorii şi vinde în de- 

„taliu produetele sale, în scopul de 
a câștiga diferenița, face două ope. 
rațiuni distincte: aceia a cultiva- 
torului de a realiza un beiieficiu 
din cultura pământului și alta a 
comereiantului de a specula dife- 
rența de preţ asnpra produselor 
culturei. : 

Deși prin art. 5 cod. com. se 
declară ca fapt necomercial vân. 
zarea produetelor după pământul 
cultivat de proprietar. totuși acea- 
sta nu este udevărat decât atunei 
când cultivatorul vinde produsele 
sale în seop de a realiza benefi- 
ciul din cultura sa, iar nu și când 
cultivatorul speculează asupra di- 

“terenţei de preţ, căci atuuci acest 
fapt cade în prevederile art. 3 
al. 2 cod. com. şi prin urmare el 
ficând fapte de comerţ, poate fi 
declarat în stare de faliment. 

C. Apel Galaţi No. 13/97 în 
Dreptul pe 1897 pag. 267. 

29. Asemenea și cultivatorul fie 
proprietar, fie arendaș a cărui 
principală ocupaţiune nu este cul. 
tura pământului sau prăsirea și 
creșterea vitelor, ci aceia de a 
cumpăra vite mari, a le îngrășa 
pe suhaturile moşiei sale. moşie 
trasformată în cea mai mare parte 
în locuri de pășune şi numai în 

mică parle rezervată pentru se- 
mănături, şi apoi le revinde în- 
grășate spre a beneficia de dife- 
rența de preţ, face prin aceasta 
acte de comerţ; deci e comer 
ciant și ca atare poate fi decla- 
rat în stare de faliment, atunci 
când se constată că a încetaţ 
plăţile. - . 

Trib. Putna No. 134799 în C. 
Jud. No. 4/909 pag. 28. 

Contra C. Galaţi I No. 49./99 
C. Jud. pe 1900 p. 30 şi 94. 

30. Prin declarațiunea în stare 
de faliment, falitul nu pierde ea- 
litatea sa de comerciant, 

De unde urmează că este vala- 
bilă obligaţiunea subserisă de un 
falit pentru o sumă de bani, deși 
înserisul nu iutrunește condițiu- 
nea de bun și aprobat, întru câţ 
legea scutește pe comercianţi de 
indeplinirea. acestei formalităţi. 

1rib. Covurlui I în Dreptul pe 
1885 pag. 342. 

31. După art. 13 din legea mi- 
nelor din 21 April 1895, ex ploa. 
tările de mine nu conştitue acte 
„de comerț și nu sunt supuse la 
nici 0 taxă de patentă, iar după 
art. 5 €. cum. vânzarea produc. 
telor pe cari proprietarul sau a 
rendașul le are de pe pământul 
său, sau cel cultivat de dânșul. 
nu se consideră ca fapte de co- 
merţ. 

Prin urmare pe baza acestor 
principii, nu poate fi considerat 
comerciant şi deci nu poate fi de- 
c.arat în stare de faliment, acela 
care exploatează nişte terenuri 
petrolifere, unele ca proprietar, 
altele ea arendaș și care posedă 
o fabrică pentru distilarea petro- 
leului pe care 1 estrage din tere- 
nurile petrolifere. fiindcă fabrica 
nu este decât un accesoriu al 
exploatărei minelor, care în sine 
nu constitue legalmente un act
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de comerț. iar transformarea ce 
face proprietarul sau arendaşul 
produetelor «de pe pământul său 
nu se operează usupta unor pro- 
duete cumpărate în scop de a fi 
revândute. a - 

Prin. întreprinderile de tabriei 
pe cai art. 3 a'. 9 le consideră 
ca fapte de comerţ, se înțeleg 
numai exploatările principale de 
fabrici, adică înființările de fu- 
brici pentru a preface produetele 
sau mă:furile cumpărate, în scop. 
de a le revinde prefâcute și a 
face aatiel o speculațiune. 

C. Apel Buc. III No. 75/901 
Dreptul No. 50/0V2 cu opinia se- 
parată a doi consilieri. E 

32. A se vetlea și nota 24 dela 
art. 726; 

33. A se vedea şi nota 5 
art. 704. a 

34. Persoanele care ţin o casă 
de toleranță și cari cumpără vi- 
nuri și alte băuturi spre ale re- 
vinde, făcând obicinuit acte de 
comerț, sunt comerciante și ca 
atare. pot fi declarate în stare de 
faliment. 

Tribunalul comercial din Geneva 
1902 în C. dud. 23/904. 
„85. Chestiunea de a se ști dacă 
un fotograf, trebue sau ni, să fie 
consilerat cea comerciant, atârnă 
în fiecare eaz particular, de fap- 
tele și imprejurările cauzei. 

În adevăr, dacă fotografia poate 
în unele cazuri să fie considerată 
ca o artă, această soluție nu mai 
este admisibilă de câte ori foto-: 
graful s'a mărginit a reproduce 
în mod servil, prin mijloace me- 
canice, înagina unor obiecte mai 
ales, dacă munca sa personală a 
fost înlocuită prin maşine şi prin 
munca împiegaţilor săi. 

In special fotograful care scoate 
vederi de pe natură sau repro- 

dela 

  duce monumentele publice, pu- 
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nând în vânzare planşele acestor 
vederi, lucrează întrun scop co. 
mercial şi cu drept cuvânt poate - 
fi considerat de comerciant, mai 
eu seamă dacă, pe lângă fotogara- 
fii, ei mai vine încă, cadre, albu- 
muii şi alte obieute, 

Trib. Com. de aronrisemeut din 
Luzemburg în C. Jud. 41/904. 

36. Directorul politie şi literar 
al unui ziar este comereiant, dacă, 
este în aceluş timp coproprietar 
al ziarului. 
“Curtea din Bordeaux 

C. Jud. 85/95. 
37. Xeplata unei creanţe liti- 

gioase, procum ar fi aceia ears ar 
rezulta dintro hotărâre dată în 
lipsă, supusă opoziţiei, nu poate 
să atragă fulimentul pretinsului 
debitor. 

Trib Comercial din Havre 28 
Iulie 1995 C. d. No. 18/906. 

38. A se vedea și nota 3 dela 
art. 705. 

39. Auel care are o ereanţă ci- 
vilă contra unui comerciant nu 
poate; în baza acestei creanţe, să. 
provoace falimentul debitorului 
său comercial, decât atunci când 
stabileşte că acest din urmă lasă 
in suferință și datoriile sale co- 
mereiale. | 

Prib. Comercial Si. Htienne 905 
C. Jud. 18/906. 

40. Exereiţiul farmaciei consis- 
tând în a cumpăra medicamente: 
sau substanţe medicamentale, spre 
a le revinde întrun scop special 
fie în stareă în care le-a cumpă- 
rat, fie după ce le-a supus unei 
preparații oarecare, profesiunea. 
farmacistului este comercială. 

C. Cas. din Franţa 1905. C. Jud. 
29/908. 
_41. Profesiunea de hirurg-den- 

tist fiind o profesiune liberală, 
acei curi exercită această artă nu 
pot fi clasifieaţi între comercianţi 

1994 în
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și vici nu face acte de comerţ 
când cumpără materialul necesar 
exerciţiului profesiunei lor. | 

Trib. Com. St. Etienne 1905 C. 
Jud. 44/906. 

42. Conform art. 695 C. com. 
comerciantul care a încetat plă- 
țile pentru datoriile sale comer- 
iale, este în stare de faliment, 
iar constatarea încetărei plăţilor 
este lăsată la suverana apreciere 
a judecătorilor. | 

C. Apel Galaţi II No. 
C. Jud. .50/907. 

43. Ant. 7 C. com. prevede că 
sunt comercianţi aceia cari fac 
fapte de comerț, având comerţul 
ca o profesiune obicinuită. 

Prin urmare, acel ce în mod 
izolat, cumpără o cantitaţe oare- 
care de marfă, chiar în scopul de 
a 0 revinde, nu poate fi conside- 
rat ca comerciant în sensul art, 
7 C. com. și deci o asemenea 
persoană, unu poate fi declarată în 
stare de faliment. 

T'rib. Prahova Il No. 80/907 în 
C. Jud. No. 34/908. 

44. Minorul de orice sex. poate 
face comerţ în. numele său per- 
sonal, dar în anumite condițiuni 
specificate de art. 10 C. com. con- 

15/907 

„diţiuni fără de cari este oprit în 
mod absolut în legislațiunea noa- 
stră de a face comerţ. 

Prin urmare, dacă minorii nu 
întruneau asemenea condițiuni în 
momentul morţii părintelui lor, ei 
neputând continua comerțul, ea 
atare nu pot fi declaraţi in stare 
de faliment. 

In cazul însă când comerțul a 
fost continuat de reprezentantul 
lor legal, minorul pentru toate 
obligaţiunile contractate în nu- 
mele său în timpul comerțului, 
răspunde cu întreaga lui avere, 
așa că în cazul cănd aceste obli- 
gaţiuni nu ar putea fi satisfăcute 
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stabilimentul lor comercial poate 
fi declarat în stare de faliment 
ca fiind o universalitate juridică 
susceptibilă de drepturi și- de o- 
bligațiuni. | 

Trib. Ilfov Com. o. 1491909 în 
C. Jud. 38/908 şi în Dreptul No. 
35/908 cu opinia separată a d lui 
Balş. 

45. Numai persoanele fizice sau 
societățile comerciale, care sunt 
privite ca o colectivitate de per- 
soane fizice, pot fi declarate în 
stare de faliment. 

Prin urmare dacă în cursul 
anului dela încetarea din viață a 
comerciantului, el nu a fost de- 
elarat în stare de faliment, după 
trecerea acestui termen, firma nu 
mai poate fi declarată în stare de 
faliment. 

C. Apel Buc. I XWo. 78/9058 C. 
Jud. 8/909. 

46. Dacă legiuitorul a permis 
minorilor să continue prin tuto- 
vele lor, comerțul autorului lor, 
este logie și juridic a se aplica. 
în caz de încetare de plăţi, pro- 
cedura falimentului ea mijloe de 
exercitare Şi lichidare a fondului 
de comerţ.. 

Prin urmare în caz când tu- 
toarea nu ar mui putea face față 
datoriilor rezultate din comerțul 
exercitat în numele minorilor. fir- 
ma comercială poate fi declarată 
în stare de faliment. 

Trib. Vlașca No. 12908 C. 
Jud. 8/909. 

47. A se vedea nota 24 de la 
art. 707. 

48. Deși este exact că minorii 
în genere nu pot fi comercianţi. 
după cum prevede art. 10 C. com. 
decât numai atunci când au eta- 
tea de 1$ ani și dacă îndeplinese 
anume condițiuni prescrise de lege 
totuși art. 13 din același cod pre- 
vede o exceptiune pentru mino-
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rii de orice etate ai unui comer. 
Ciant decedat, când este vorba de 
continuarea comerțului părintelui 
lor, eaz în care ei pot fi autori- 
zaţi de tribunal ca, prin tutorele 
lor legal, să continue comerţul ; 
în acest caz dânşii, devenind eo- 
mercianţi, trebue să suporte toate 
consecințele ce decurg din co- 
merț între cari și aceia de a fi 
declarați în stare de faliment, 
atunci când nu pot face faţă. plă- 
ţilor diferitelor creanţe și poliţe 

"ale părintelui lor pentru datoriile 
«comerciale ale acestuia. 

C. Cas. III No. 63/909 Jud. 
21/09 Jurisprudența No. 10/909. 

49. După dispozițiunile art. 895 
Şi 566 Cod. com. numai comer- 
clanții sau societăţile comerciale 
pot fi declarate în stare de fali- 
ment, de oarece art. 695 arată 
că comerciantul se declară în stare 
de faliment nu firma, nici fondul. 

Minorii nefiind consideraţi co- 
mereianţi de codul comercial, ca 

„atare nu pot fi declaraţi în stare 
-de faliment, 

'Trib. Dolj Com. No. 132/9039 C. 
Jud. 52/909. Pagini juridice No. 
51/909 și Dreptul No. 42/909. 

50. Când înire un comereianţ 
Și o bancă comercială există un | 
contract de cont curent, iar în- 
«cheierea contu'mi nu este făcută, 
mici unul din ei nu poate să se 
întituleze creditor al celuilalţ Şi, 
în consecință, să ceară declara. 
rea în stare de faliment a debi- 
torului pe Paz: unor cumbii date 
numai în gaj, pentru garantarea 
soldului eventual. 

C. Cas. III No. 37/909 C. Jud. 29/910. 
— Pentru ca o persoană să 

poată fi declarată în stare de fa- 
liment se cere între altele ca ea 
să fie în încetare de plăți ; cum 
însă legea prin art. 695: e. com.   
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nu defineşte această stare, este 
necontestat că faptele şi circum- | 
stanțele din care se poate deduce 
că un comerciant este în încetare 
de plăţi sunt lăsate cu totul la 
SUT Eâă” ere a instanţei 

  

lână _ apreciere 
d6 fond şi în acest scop judecă- 
torul va _tiebui să constate din 
orice fapte. şi circumstanţe. că în: 
cetarea plăţilor este efectivă reală 
și manifestă, prin semne pozitive 
și exterioare cari să. denote în 
mod neîndoios că el nu mai este 
în stare de a face față plăţilor 
sale, că, creditul. sin, este. pierdut 
și că prin. urmare „comerţul. său 
nu mai poate fi continuat, exis- 
tenţa sa de comerciant fiind cu 
totul compromisă. 

Faptul unui comerciant de a 
„Tecurge la expediente pentru a-și 
achita datoriile sale nu constitue 
0 stare de îucetare de plăţi din 
moment ce el își continuă e0- 
merțul. 

Prin urmare un comerciant nu 
poate fi declarat în stare de fali- 
ment pentru simplul fapt că-și 
continuă comerţul numai cu aju- 
torul împrumuturilor, cît timp el 
nu încetează plățile. 

Numai prin protest se poate 
stabili faptul încetărei plăţilor Și 
epoca ei. 

Prin urmare o cambie de Și a-, 
junsă la seadenţă, însă neprotes- 
tată, nu poate servi ca motiv la, 
declararea în faliment a comer- 
ciantului debitor. | 

Pentru a se aproba că Un £0- 
merciant este în incetare de plăţi 
nu este snficient ca să se stabi- 
lească din registrele sale, din bi- 
lanţ sau inventar că are un ac- 
tiv cu mult inferior pasivului, dar 
trebuie să se facă proba că a în- 
cetat comerțul din faptul că se 
găsește în imposibilitate de a-și



„Trib. litov Com. No. 1113 

- comerțul în 
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mai achita datoriile sale, exigi- 
bile. 
C. Apel Galaţi 1 No. aj în C. Jud. No. 

80/910. - 
Trib. Putna HU No. 96/910 , vezişi Dreptul 

No. 71;910 şi și 1166/910 No. 51/3140 
52. Minorii în interesul cărora 

s'a continuat comerţul de către tu- 
torele lor, îndeplinindu-se dispo- 
zițiunile art. 13 cod. com. pot; fi 
declaraţi în stare de. faliment. 

Poate fi declarată în stare de 
faliment și persoana care a deve- 
majoră în urma încetărei plăților, 
dacă în timpul minorității se con. 
tinuase în interesul minorilor-—din- 
îre care făcea parte și acea per- 
soană,-—comerțul tatălui, de către 
tutror. 

Nu poate fi declarat în stare de 
faliinent copilul care era major 
la moartea tatălui său, dacă nu 
se dovedește că a făcuţ şi el co- 
merţ cu tutoarea care a eontinuaţ 

interesul minorilor. 
Trib. Ilfov Com. Xo. 305/911 

C. Jud. No. 10/91. | 
53. Minorii de ori-ce etate, ai 

unui comerciant decedat — cînd 
este vorba de continuarea comer- 
țalui lor prin reprezintanţii lor le- 
gali, 
autorizaţi de tribunal — pot fi de- 
elarați personal în stare de fali- 
ment. - 

C. Apel Craiova II No. 18/9039 
în Pagini juridice No. 58/910, C. 
Apel Buc. III No. 751908, Ti. 
1ifob Com. No. 2065/9085 Dreptul 
No. 11/7909. 

54. A se vedea şi nota 28 de 
la art. 707. 

55. Minorul care nu a îndepli- 
nit condiţiunile legei comerciale 
pentru exercitarea comerțului său, 
nn poate fi declarat în stare de 
faliment, el nefiind comerciant. 
Nu este suficient ca cineva să 

în cazul când dânșii au fost | 
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exercite comerţul pentru ca să 
fie comerciant, ci se mai cere ea. 
el să îndeplinească și condiţiunile 
prevăzute de lege, iar faptul că. 
minorul a prezintat, prin fraudă, 
un certificat din care rezulță că 
este major, pentru a scăpa de for- 
mplităţile cerute 06 lege pentru 
minori, nu-i poate da calitatea de 
comerciant și ca atare sâ-l facă 
susceptibil de a fi declarat în stara 
faliment. 

Frauda. întrebuințată îl pune în 
situaţie de a veni în contact cu 
organele justiţiei represive, dar 
nu-i poate conferi calitatea de co- 
merciant, pe care nu o putea u- 
vea după lege. 

Trib. Ilfuv Com. No. 2957/9989 
în Dreptul No. 35/909. 

- 56. Ridicarea starei de fali- 
ment, pe buza prezentăzei . unor 
poliţe de către o altă persoană, 
ca achitate, constitue autoritatea. 
lucrului judecat și beneficiarii a- 
celor poliţe nu mai sunt în drept 
să ceară din nou declararea în 
faliment a debitorului lor, dacă 
nu dovedese abuzul mandatului 
în. puterea căruia au fost remise, 
prezumpţia fiind ca să servească'la 
ridicarea stărei de faliment. 

Nu şe poate cere declararea în 
stare de faliment a unui girant 
și nici urmări pentru plata unor 
cambii, dacă posesorul lor n'a fă- 
cut uz contra girantelui de ae- 
țiunea de regres în termen de 15 
zile de la data protestalui. 

Trib. Covurhu I o. /999 în 
„Dreptul No. 58|909. 

57. Pepinieristul care vinde viţe 
americane altoite, face acte de 
comerț în sensul alin. 2 al art. 3 
cod. com.. deci poate fi declarat 
în stare de faliment. 'Prip. Tecuci 
o. 1909 Dreptul No. 3/510. 

58. În drept trebue a se dis- 
tinge deconfitura de încetarea de
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plăţi. Deconfitura cere două con- 
dițiuni: a) ca pasivul să covir- 
șească activul și 5) ca debitorul 
să fie în încetare de plăţi din a- 
ceastă cauză, căci încetarea de 
plăți poate să existe și atunci 
cînd activul excede cu: mult pa- 
sivul. 

C. Apel Galaţi II No. 220/909, 
Dreptul No. 5/910. 

59. Minorii mai mici de 18 ani 
în interesul cărora tutoarea legală, 
a continuat comerțul tatălui lor, 
cu îndeplinirea preseripţiunilor art. 
13 Cod. Com., pot fi declaraţi în 
stare de faliment, cînd se află în 
încetare de plăți. 

TPrib, Ilfov Com. No. 305/911 în 
Dreptul No. 37/91]. 

60. Proprietarul unui imobil 
construit anume sau putind servi 
de club, teatru, hotel, restaurant, 
ete. dacă îl explotează singur, face 
acte de comerț, fiindcă folosul pro- 
prietarului consistă în operaţiuni 
de specula de toate zilele, —mai 
mari sau mai mici.—ce face cu 
exploatarea de el însuși a localu- 
rilor, ca și un restaurator, hote- 
lier, întreprinzător de spectacole 
publice. 

Dacă proprietarul spre a-și asi- 
gura închirierea mai cu folos, 
cumpără mobile spre a mobila 
hotelul sau clubul din imobilul 
său, acest fapt de cumpărare nu 
e un fapt de comerţ, pentru că 
mobilele nu s'au cumpărat spre a 
fi revîndute, ci ca să facă parte 
din localităţile imobilului și casă 
serve pentru acele Iocalităţi, pe 
cât va continua destinaţia acelor 
localităţi pentru hotel, teatru, club, 
ete. . 

C. Cas. 11 No. 45/9090 Bul. pag. 
259 C. Jud. No. 21/900. | 

61. Proprietarul unei mașini de 
treerat, face acte de comerţ, întru   
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„cit mașina a fost cumpărată cu 
scop de închiriere, de exploatare. 

0. Cas. Ii 1991 Bul. pagina 
813. 

0. Cas. II 1902 Bul. pagina 
645, 

62. Morarul care primeşte o 
„plată în natură sau în bani, pen- 
tru serviciul ce-l face de a trans- 
forma grînele în făină, nu face 
prin aceasta chiar, un fapt care 
să se poată socoti de comercial, 
întru cit nu se săvirșește nici o 
altă operaţiune care să constitue 
un trafic, precum ar fi dacă ar 
cumpăra griul sau porumbul și 
Var vinde apoi prefăcut în altă 
substanță, sau chiar dacă ar vinde 
prin comision, ori mijlocire, mă- 
laiul și făina care ar proveni din 
productele uduse de proprietari, 
spre a fi măcinate la moara sa. 

C. Cas. II 1896 Bul. pagina 
1370. 

63. Faptul de a închiria un 
chioșe de scinduri, pentru ca în- 
tminsul să se poată revinde jur- 
nalele pe cari chiriașul și le pro- 
cură dela alţii, constitue din par- 
tea chiriașului un act de comerţ. 

C. Cas. II 1904 Bul. pagina 
1122. 

64. Constituirea în gaj a unei 
polițe de asigurare asupra vieţei, 
nu constitue un fapt de comerţ. 

C. Cas. III No. 342/909 în Ju- 
risprudenţă No. 21/910. 

65. Cumpărarea unei păduri în 
seop de a o revinde în detaliu 
întrun timp determinat, constitue 
un act de comerţ. 

Acela care cumpărind o pă- 
dure spre a o revinde in detaliu, 
închiriează munca și serviciile u- . 
nei persoane în interesul exploa- 
tărei acelei păduri face un act 
de comerţ. 

C. Apel Craiova S$. 1 No. 14/93 
în C. = NOTA    
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66. Starea de încetare de plăți 
a unui comerciant, este o chesti- 
une de apreciere lăsată la chib- 
zuința judecătorilor, care se vor 
călăuzi în această apreciere de 
numărul creanţelor în suferință, 
de. starea activului şi importanţa 
datoriei pentru care se cere de- 
clararea în faliment. 

C. Apel Buc. II] No. 31/94 în 
C. Jud. No. 18/94. 

67. Chestiunea de a se ști, dacă 
un individ este comerciant, adică 
făcea din comerţ o profesiune o- 
bicinuită în momentul cînd a în- 
cetat plăţile, este o chestiune de 
drept asupra căreia Curtea de Ca- 
saţie trebue să-și exercite contto- 
lul său. 

Prin urmare, hotărîrea care a- 
tribue unui individ calitatea de 
comerciant, fără a constata exis- 
tența elementelor care o consti- 
tue, nu permite Curţei de Casaţie 
de a-și exercita controlul său și 
deci nu este legalmente motivată. 

Faptul de a avea un efect pro- 
testat nu implică neapărat exis- 
tența unui act de comerţ. 

C. Cas. din Franţa 12 Dec, 1999 
în C. Jud. No. 21/900. 

68. Criteriul după care se poate 
stabili starea unui comerciant de 
încetare de plăţi, pentrua deter- 
mina, falimentul, trebue căutat nu 
în faptul refuzului unor plăți, ci 
in situaţiunea lui reală, mani- 
festată prin semne pozitive şi exte- 
vioare cari să determine existenţa 
încetărei plăţilor. Şi toate aceste 
fapte și cireumstanțe din cari să 
rezulte încetarea plăţilor, sunt lă- 
sate la aprecierea judecătorului. 
„Creditorul care cade în preten- 

țiunea sa, poate fi condamnat şi 
la daune interese către debitoriul 
comerciant. 

Trib. Ilfov Com. No. 32611900 
în C. Jud. No. 7/901. 

Art. 
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69. Operațiunile: plăpumarului 
fiind dea cumpăra marfă în scop 
de a o vinde lucrată și de a spe- 
cula astfel asupra prețului, avind 
aceasta ca profesiune obicinuită, 
aceste operaţiuni constitue adevă- 
rate fapte de comerţ și deci este 
evident că plăpumarii sunt comer- 
cianți în sensul codului de comerţ. 

C. Apel Buc. 11 No. 73/900 în 
€. Jud. No. 47/9901. 

70. Când un comerciant nu are 
decit un singur creditor nu poate 
fi declarat în stare de faliment, 
pentu incetare de plăţi, întru cît 
acest unic creditor, are drept gaj 
întreaga avere a debitorului său 
și deci poate urmări satisfacerea, 
creanţelor sale pe căile legale de 
constringere. 

Trib. Viloea No. 39/901 în C. 
Jud. No. 41/902. 
__Trab. Com. Genova 19 Iuhe 1983; 
Apel Trani 4 Iulie: 1955. (A se 
vedea și nota dela fine). 

71. O femeie măritată neputînă, 
din punctul de vedere legal, să 
fie comerciantă detit numai întru 
cit ea face un comerţ distinct și 
separat de acel al soțului său și 
urmînd a fi considerată ca un 
prepus al lui, când ambii fac ace- 
lași comerţ. femeia nu mai poate 
fi declarată în stare de faliment, 
după ce soțul său a fost deja de- 
clarat. Creditorul, care sa pre- 
zentat la falimentul bărbatului, nu 
mai poate. pentru a face să se 
menţină și falimentul soţiei -pe 
nedrept declarat. să susţină, că 
bărbatul nu era decit un girant 
al comerţului, ce făcea soţia lui. 

C. Apel Paris 8. IV 17 Martie 
1968. Citată de d. Eft. Antonescu 
în C. Com, adnotat p. 2i2. 

72. Frezii cari continuă opera- 
țiunile comerciale ale autorului 
lor, se socotese constituiți în so- 
cietate de fapt, și pot pentru a-  



Art. 

ceasta să cadă în faliment. Nu 
influențează întru nimic, că socie- 
tatea nu este legalmente consti- 
tuită, pentru că legea implicit re- 
cunoaşte. că societăţile de fapt se 
consideră şi faţă de terţii ca e- 
xistente (art. 98 Com. Com.). De 
aci urmează, că poate fi declarată 
falită și odată cu toţi asociaţii ce 
o compun fără distinețiune, pen- 
tru că toți au contractat respon- 
sabilitate ilimitală şi solidară pen 
tru obligaţiunile efectuate în nu 
mele și pe contul social (art. 847 
C. Com.). O atare responsabili- 
tate nu încetează decit de cînd 
s'a notificat terţiilor desființarea, 
societăţii, sau retragerea asociaţi- 
lor (art. 99 C. Com.). Tamdia du- 
at societas quamdiu conseusus par- 
tiu integer perseverat. Dacă prin- 
tre erezii continuatori să găsese 
minori, şi dacă minorul nu exer- 
cită personal comerţul, nu pentru 
aceasta trebue a fi considerat ne- 
comerciant; o atare calitate el o 
dobindeşte îndată ce prin o spe- 
cială autorizare face parte din o 
societate comercială și pe temeiul 
legăturei sociale, căreia este su- 
pus de o potrivă cu ceilalţi soţi, 
el poate să devie răspunzător față 
de terţii fără nici o limită. Nu se 
poate cere a se limita efectele 
autorizaţiei judecătorești date mi- 
norului și să se susție, că mino- 
rul nu poate să facă parte dintr'o 
societate în nume colectiv, pentru 
că legea. nu face distinețiune 
între cazul, când minorul sau cel 
ce-l reprezintă continuă comerțul, 
pentru că şi întrun câz și în 
celalt pot să concureze rațiuni de 
conveniență și oportunitate pen- 
tru autorizarea acelei continuări. 
Riscul mare la care ar fi expus 
patrimoniul minorului angajat în- 
to societate, nu va fi suficient   motiv pentru a exclude minorul 
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de a face parte dintr'o societate 
comercială, chiar cind o atare 
participaţiune fusese pornită și | 
impusă de împrejurări economice 
și familiare avantajoase interegu- 
lui personal al minorului. Nu e 
admisibilă dar, interpretarea res- 
trictivă a art. 12 (rom. 13) C. Com. 

- şi deci minorul poate să fie au- 
torizat a face parte dintr'o socie- 
tate în nume colectiv și ca atare 
să contracteze obligaţiuni deopo- 
trivă cu ceilalți soţi. (C. Ape -Ve- 
mezia 31 Martie 1998. Contra Cas. 
Torino 5 Martie 1895, C. Apel 
Genova 193 Febr. 1697. Citate în 
Cod. Com. adnotat de Pf. Anto- 
mescu No. 11 p. 175 urm.). 

73. Cind tribunalul a declarat 
în faliment pe un minor comer- 
ciant, care nu îndeplinise forma- 
litățile cerute de art. 10 Cod. 
Com. şi cînd se constată în mod 
evident minoritatea, procedura ur- 
mată relativă la declararea în 
stare de faliment, fiind îndepli- 
nită faţă de el fără ca să fi fost 
emancipat sau să se fi citat și pă- 
rintele său pentru a-l azista, dacă 
şi la judecarea afacerei, tribuna- 
lul a fost constituit fără minister 
publie, atunci prin călearea aces- 
tor forme legale, ce trebuiau ob- 
servate, când sa pronunțat sen- 
tinţa de faliment, cauzindu-se o 
vătămare, care nu se poate re- 
para decît anulîndu-se toată pro- 
cedura urmată, sentința tibunalu- 
lui, prin care sa respins acţiunea 
minorului făcută prin tatăl său, | 
pentru anularea sentinţei de decla- 
rare în faliment, urmează a se re- 
forma în totul. 

„CO. Apel Iași II No. 14/94. Ex- 
tras din Cod. Com. adnotat de 
Efi. Antonescu No. 3 pag. 173. 
Contra Trib. Iași II No, 259/94 
în loco cit. 

74. După dispozițiunile art. 695
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și 696, C. Com., un comerciant | conform regulelor stabilite în Cod. este în încetare de plăţi cind nu | Com. Sa mai poate face faţă datoriilor sale 'Tratele neacceptate de falit ȘI exigibile. nici admise ]a verificare într'un După disp. art. 283 Cod. Com. faliment, nu pot constitui din par- și urm., tratele pentru sumele îm- tea unui comerciant debitor o în- prumutate, spre a-și avea efec- | cetare de plăți exigibilă. _ tele unei datorii exigibile, ur- C. Apel Craiova II No. 150/9311 mează a fi acceptate de debitor | în Pagini juridice No. 84/9111. 

Notă. 1) Dacă unicul creditor poate cere declararea în fali- ment a debitorului. 
Pentru : C. Apel Galaţi No. 4]903 în C. Jud. 15/903; Oas. Na- poli 28 April 1897, Diritto commereiale 1897 col. 738; D. Supino, nota la sentinţa tribunalului Genova; Diritto Com. 1 col. 369; Lu- ciani: 'Trattato del fallimento I No. 136; 0. W. Toneanu: fase. | No. 14 și 37; Apel Roma 3 Iulie 1958 ; Cas. Roma 3 Martie 1891. Contra: C. Apel Napoli 24 Nov. 97; Dir. Com. 1898; 0. Apel. Genova 20 Sept. 1883; Apr Venezia 23 Dec. 1894 3 Cas. Napoli 25 Martie 1555 şi 14 Dec. 18% 3 Apel Roma 10 Iulie 1990 şi 19 Dec. 1591; Apel Genova 20 Mai 1892 ; (în Ingaramo). 

II) Dacă în declararea de faliment se poate admite debitorulu cambiei, să dovedească că cambia avea o cauză, civilă. Pentru : Cas. Română NO. 31/90 în Dreptul pe 1890 pag. 27; Apel Torino 24 Aug. 1895; Apel Casale 19 ebr. 1897 ; vezi nota 3. în Curierul judiciar No. 12/901, p. 90. 
Contra: Casaţia Pirenze 20 Ian. 199 : Divitto Com. 1898 col. 397; C. N. Tonsanu: Două chestiuui de Dr. Com. în C. Jud. 12/901: C. Galaţi II No. 4/903 C. J. 15/903. 
(Estras din C. Jud. No. 15/9903). 

— 

CODUL COM. ROMÎN CODUL COM. ITALIAN 
Art. 696. Singurul refuz Art. 705. Il solo rifiuto al unor plăţi pe temeiu de | di aleuni pagamenti, per ec.. excepţiune pe care, în bună cezioni che il debitore in credință, debitorul îl soco- buona fede possacredere fon- teşte intemeiat, nu consti- date, non e prova della ces- tuie o probă de incetarea sazione dei pagamenti ; ed
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plăţilor. (Com. Ital. 705, Fr. |il fatto materiale di una 
380, 581).— continuazione di paganienti, 

con mezzi rovinosamente o 
îraudolentemente procurati, 
non impedisce la dichiara- 
zione che il commerciante 

. josse realmente in istato di 
cessazione di pagamenti.— 

Bibliografie, Sub art. 695 cum și M. A. Dumitrescu Cod. Com. comen- dat VI pag. 43 şi urm.; C. N. Toneanu folimentele fasc. | pag. 22 urm.; L. Bolaffio- 
E. Mas€-Dari: del fallimento I art. 705 pag. 153 urm.; E. Vidari: Corso di diritto 
comerciale VIII p. 164; AL. Ingaramo: giurisprudenza comerciale art. 705 pag. 

urm. 

Doctrină. 1. Numărul creanţelor neplătite nu se poate lua ca 
normă fixă, ei servește numai ca punet de apreciere al judecătorilor ; 

jo singură creanţă e suficientă uneori, pentru a se convinge justiția de 
“ încetarea plăţilor; și mai multe creanţe, din contra, neplătite la sea-! 
dență pot să nu atragă declararea în stare de faliment, dacă debi-i 
torul arată motive temeinice pentru opunsrea sa la plată. 

(V. Dimitriu Curs Drept Com. 1910/911 pag. 1201). 
2. Buna credintă trebue să o dovedească cel care v invoacă, 

debitorul, căci e derogare dela principii. 
(A. A. Dumitrescu VI pag. 44. Degre vol. III pag. 129. 
3. Incetarea plăţilor fiind constatată, judecătorul nare drept să 

refuze declararea în faliment, pe considerațiuni reJaţive la cauza 
acestei incetări. | 

Prin urmare, cazurile fortuite ori de forță majoră, nu pot de- 
termina tribunalul a respinge o declarare în faliment; pentru că 
aceste cazuri nu pot constitui excepţiuni pe care debitorul le-ar 
putea considera, în bună credinţă, că-l autoriză să refuze plata. Atunei 
ar însemna că daunele provenite din caz fortuit sau forţă majoră, 
trebue să le suporte direct și exclusiv creditorii. 

(M. A. Dumitrescu Cod. Com. VI pag. 50). 
4. Nu există deosebire între suspendare şi încetarea, plăţilor și 

nu se pot înţelege subtilele nuanțe de suspensiune simplă, pur mo- 
mentană, jenă accidentală. Asemenea nuanţe de pretinsă echitate, 
nu au bază în nici un text de lege și deschid ușa largă la arbitrar: 
În comerţ legiuitorul permite termenul de graţie, numai. în condiţi- 
unile moratorulni. 

(A. A. Dumitrescu VI pag, 54 urm.).
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5. Comerciantul, care pentru a-și menţine creditul și a face față plăţilor sale, recurge la mijloace rninătoare și frauduloase, nu poate fi declarat în stare de faliment, asemenea dispoziţie fiind suprimată de legiuitorul romîn. | 
(A. A. Dunitrescu coment. VI Co, Com. pag. 65 și urm.). 6. Cireulările date de comercianți creditorilor lor prin care le face cunoscut că ar fi suferit pierderi, sau că este eYus a înceta, plăţile, nu pot servi ca o dovadă de încetarea plăţilor, dacă nu sunt, datorii exigibile neplătite. 
Asemenea. preschimbările de bilete la ordin nu pot să fie abso- lut nici un semn de încetarea plăţilor; ele pot să fie adeseori simp- tomele unei stări de insolvabilitate reală, dar din punct de vedere juridie și legal, pentru aplicarea art. 695, comerciantul nu-și a înce- tat plăţile. E posibil sau chiar probabil că le va înceta în viitor. dar pe cit timp a obţinut un termen, nu poate fi vorba de plată şi deci nici de îngetare (art. 1023 Coa. Civ.) 
(M. A. Dumitrescu coment. Cod. Com. VI pag. 75 şi urm.). 7. Protestul e una din manifestările aproape constante ale stă- rii de încetare de plăţi și tribunalele pot cu drept cuvind să se ba- zeze pe existenţa lor, pentru ca să declare pe un comerciant în stare de faliment, dar nu e de ajuns simplul fapt al protestului, ci vor trebui apreciate și alte împrejurări, cum de ex. importanţa sumei protestate, dacă e un bilet la ordin sau 0 poliţă aceeptată.. In ce privește protestele, legiuitorul a înlesnit situațiunea, judecătorilor, în- scriind art. 706. . 

„AM. A. Dumitrescu op. cit. pag. 78). 
8. Fuga comerciantului, închiderea prăvăliei, ascunderea de mărfuri, vînzarea fondului de comerţ, sinuciderea, nu dovedesc în- cetarea de plăţi, dacă comerciantul nu are datorii ajunse la sca- denţă și nici că a refuzat plata datoriilor exigibile. (04. A. Dumitrescu ibidem pag. 79 urm.). 9. Teoria echivalenţelor nu e aplicabilă în dreptul Com. Romin, întru cît art. 695 zice că e în stare de faliment comerciantul care „a încetat plăţile“ iar nu ce] care a făcut fapte sau acte cari ma- nifestează neputinţa de a plăti. Aceasta, reiesă şi din art. 875 Cod. Com, că alt ceva e încetarea plăţilor și alta dosirea ete. care în8o- Jesc încetarea plăţilor. 

(A. A. Dumitreseu ibidem pag. Sl urm). 
10. S'a discutat chestiunea fiind vorba de cambii, dacă se poate i admite ca debitorul neplătiud la, seadență, a avut motive de refuz
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bazate pe bună credință ? sau trebuie aplicat în faliment art. 319 C: 

Com ? Două opiniuni: 

+4) 'Trebue a se ţine cont şi în faliment; de disp. art. 349 Cod. 
"Com. căci deși după art. 718 vechiu, coresp. 696 actual, singurul re- 

"uz al unor plăţi pe temeiu de excepţiuni, pe cari în bună credință 

P
r
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m
 
e
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: debitorul le socotește întemeiate, nu constitue o probă de înce- 

tarea plăţilor ; însă numai o excepţiune permisă de lege “poate să 
justifice un refuz de plată şi să facă ca acest refuz să nu constitue: 
-o probă de încetarea plăţilor, iar art. 319, prevăzind că excepțiunile 
personale nu pot întirzia condamnarea la plată şi deci declararea în- 
cetărei plăţilor, în caz de refuz de -plată, nu poate fi pronunţată de 
cit atunci cînd ele sunţ lichide și de o grabnică soluţiune ete. ; deci 
-dispoziţiunea acestui articol fiind concepută în termeni restrietivi» 

urmează că declararea stărei de faliment cerută pe temeiul unei da- 
torii cambiale, nu- se poate evita de cît atunci cînd excepţiunea 
propusă e întemeiată „Be 0 pro obă scrisă, celelalte probe fiind excluse. 
Debitorul semnind o eambie se supune la executarea ei fără întir- 
ziere şi prin consecință, dacă el are de invocat excepţiuni, care nu 

sunt de o grabnică soluţie, ele nu pot întirzia condamnarea la plată 
și rămine rezervată judeearea lor ulterioară pe cale separată și or- 
dinară. | ! , 

«b) Nu trebue să ţinem cont de disp. art. 319, în materie de 
faliment și instanța de fondeeste în drept a respinge cererea de de- 
clarare în stare de. falimeat, odată ce constată în fapt că motivele: 

vefuzului de plată sunt propuse de bună credință și nu s'ar putea 

«zice că, în acest caz, se violează art. 349 Cod, Com., căci el este 
aplicabil mumai la actiunile eambiale iar nici de cum în faliment; 
mai cu seamă că art. 718 vechin, azi 696 este categorie și prevede 
elar, că atunei când refuzul unei plăţi este pe temeiu de bună cre- 
dlință, poate respinge declararea falimentului. - 

(0. X. Toneanu falimente fase. II p. 211 urm.). 
11. Legea, cînd vorbește că încetarea plăţilor să aducă după 

sine starea de faliment a unui comerciant, înţelege să vorbească de 
plata unei creanţe serioase avind o existență legală. Dar cind un 
comesciant este neliniștit de un pretins creditor al cărui drept nu e 
serios, ori n'are existență legală, este netăgăduit că refuzul de a satis- 
face o asemenea eerere nu poate să aducă falimentul pretinsului 
debitor. Ceva mai mult, chiar refuzul de a achita o datorie litigiousă, 
nu peate st constitue pe un comereiant în stare de faliment. 

(0, N, Toneanu 9p, cit. p. 213).
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Jurisprudenţă. 1. Instanţa de 
fond este în drept a respinge ce- 

verea de “declararea. falimentu- 

lui, cînd constată în fapt că .mo- 

tivele refuzului de plată din par- 

tea debitorului cambiei sunt pro- 
puse cu bună credinţă. 

C. Cas. II 1892 în Dreptul pe 
1892 pag. 429. 

2. A se vedea și No. Bart. 695. 
3. Criteriul, după care se poate 

stabili starea unui comereiant de 
încetare de plăţi, pentru a deter- 
mina falimentul, trebue căutai, 
nu în faptul refuzului uaor plăţi, 
ci în situaţiunea lui reală, mani- 
festă prin semne pozitive și ex- 
terioare, care să determine exis- 
tenţa încetărei plăţilor. Şi toate 
aceste fapte şi circumstanţe din 
cari să rezulte încetarea plăţilor, 
sunt lăsate la aprecierea judecă- 
torului. 

Trib. Ilfov s. Com. No. 3261/900 
în C. Jud. pe 1901 pag: 51. 

Idem No. 1524/900 - în C. Jud. 
pe 1901 pag. 366 No. 45. 

4. Conform art. 703 (azi 707) 
Cod. Com., un comerciant retras 
din comerţ, nu poate fi declarat 
în stare de faliment, pentru dato- 
viile sale comerciale, de cît nu- 
mai atunci cînd încetarea plăți- 
lor a avut loc în timpul exerei- 
ţiului comerţului, sau în cursul 
unui an dela înce'area acestui 
comerţ; iar după art. 696 același 
cod, singurul refuz al unor plăți 
pe temeiu de excepţiune, pe care 
în bună credinţă debitorul îl so- 
cotește întemeiat, nu constitue o 

probă de încetarea plăţilor. 
Astfel, dacă la acțiunea credi- 

torului pentru plata unei sume de 
bani, derivind din lichidarea comp- 
tului curent, debitorul se opune și 
intentează o acţiune reconvenţio- ! 
nală, cum este în speţă, prin care   „cere nu numai reducerea sume- 
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lor pretinse dar și daune de- 
curgind din faptul că creditorul 
n'a vîndut la timp productele ce 
i se expediase în comision, dacă 
judecata, în urma acestei acţiuni, 
a redus suma pretinsă de eredi- 
tor, dacă debitorul cu toate afa- 
cerile sale întinse n'a avut nici o 
poliţă protestată şi dovedește că 
era în stare să plătească cu ave- 
rea sa—toate aceste împrejurări 
sunt suficiente a stabili că debi- 
torul avea motive, pe cari în buna 
sa credință le credea întemeiate, 
spre a se opune la plată, aceasta, 
chiar atunei când acţiunea recon- 
venţională relativă la daune a fost 
respinsă, fiindcă pentru â decide 
asupra cererei, justiţia a avut 
motive de drept și o latitudine 
de apreciere pe vare debitorul a 
putut să o ignoreze; așa în cit 
dacă a trecut mai mult de un an 
de cînd debitorul a încetat co- 
merţul şi pînă la epoca cind de- 
ciziunea a rămas definitivă, el nu- 
mai poate fi declarat în stare de 

faliment. | 
Faptul că un fost comerciant 

nu și-a șters firma, nu-l poate face 
a fi considerat ea comerciant, fi 

“indcă neștergerea unei firme ce 
o avusese mai înainte prin tribu- 
nal nu constitue de cît o simplă 
negligență iar nu o dovadă de 
continuarea comercială, cînd ela 
fost şters dela patentă, așa în cit 
era imposibil să mai exereite co- 
merţul în vederea agenților finan- 
ciari, fără să se conforme legei 
patentelor. 

C. Apel Galaţi I No. 55/9901 în 
Dreptul No. 33 pe 1902. 

5. A se vedea nota 37 de la 
-art, 695, 

6. Faptul neplăţei unei camhbii 
ajunsă la seadență, nu poate mo- 
tiva o declarare în stare de fa- 
liment, de cit numai cînd înceta-



Art. 

vea de plăţi este generală și ni 

mai lasă nici o îndoială asupra 

imposibilităței de a face faţă an- 

gajamentelor. 

C. Apel Galaţi No. 

Jud. 80/90. . 
Tirib. Romanați 1900 Dreptul 

No. 13/910. 
7. Deşi: după art. 718 (azi 696) 

singuvul refuz al unor plăţi pe te- 

meiu de excepţiuni, pe care în 

bună credinţă debitorul le soco- 

tezte întemeiate, nu constitue o 

probă de încetarea plăţilor, însă 

e clar că numai 0 exeepţiune 

permisă de lege poate să justifice 

un refuz de plată și să facă ca 

vefuzul de plată să nu constitue 

o probă de încetarea plăţilor ; că 

după art. 319 C. Com excepţiu- 

nile personale nu pot întivzia în 

caz de refuz de plată, de cit dacă 

ele sunt lichide și de o grabă so- 

Tuţiune și în toate cazurile, înte- 

-meiate pe o probă scrisă. 

Dispoziţiunea art. 349 fiind con- 

cepută în termeni restrictivi, ur- 

mează că declararea stărei de fa- 

liment, cerută pe temeiul unei 

datorii cambiale, nu se poate e- 

vita de cît dacă excepţiunea pro- 

pusă e întemeiată: pe o probă 

scrisă, cele alţe mijloace de do- 

vedire fiind exeluse. _. | 

0. Cas. II 89 în Dreptul No. 

75/89 Bul. p. 967. 

8. In ce priveşte cererea debi- 

torului de a se aduce registrele 

ereditorului spre a dovedi plata 

cambiilor, Curtea . întemeiată pe 

art. 349 Cod. Com. era în drept 

să o respingă, întru cît opune- 

pile debitorului nu erau de natura 

celor cerute de art. 349 Cod. Com. 

C. Cas. II 96 în Dreptul din 26 

Sept. 1896. 
0. Apel Galaţi II No. 10/900 în 

(C. Jud. No. 37/900. 

9. Faptul unui singur protest 

321910, C. 
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de neplata unei cambii de către 

o firmă comercială, care exercită 

un comerţ însemnat, nu poate 

face dovada încetărei plăţilor, căci 

se poate întimpla ca 0 firmă să 

se găsească într'o imposibilitate 

_vremelnică de a răspunde 0 da- 

torie, dar să se bucure de credit 

și să continue operaţiunile. 

Tri. Iaşi II 900 în C. Jud. 

No. 81/900. 
10. Chestiunea dacă a existat 

sau nu încetare de plăți din par- 

tea celui declarat în faliment, e 

o chestiune de fapt asupra căreia 

judecătorii fondului sunt suverani. 

C. Cas. II No. 13174 Bul. Cas. 
pag. 348. 

Îl. Incetarea plăţilor în ințele- 

sul lezii fixat prin auf. 695 și 

urm. Cod. Com, nu rezultă din 

numărul mare al ereditorilor, dar 

din situațiunea reală a comei- 

ciantului debitor. Dacă la refuzul 

de a plăti chiar pe unicul credi- 

tor, se adaugă și împrejurări cari 

av demonstră ruina complectă a 

atacerilor și imposibilitatea de a 

plăti, „nu temporală și accidentală, 

dar absolută și complectă. trebue 

să vedem că este o încetare de 

plăţi şi creditorul de și unic este 

în drept să provoace declararea 

în faliment a debitorului său și 

tvibunalele sunt datoare să 0 pro: 

nunţe, fără să cerceteze dacă mai 

sunt și alţi creditori. Și dacă în 

cazul declarărei în faliment după 

cererea unui creditor unic, mai 

multe din dispoziţiunile legei pri- 

vitoare la deschiderea, mersul și 

închiderea falimentului rămîn inâ- 

plieabile, procedurile devenind ast- 

fel mai expeditive și mai simple, 

nu sunt neconciliabile cu natura 

afacerei, cu obligaţiunile debito- 

rului și eu drepturile creditorului. 

“0. Apel Buc. II 91 Dreptul 

pe 1891 pag. 1. :
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12. Faptele şi circumstanţele 
din cari se pot deduce incetarea 
de plăţi a unui comerciant, sunt 
lăsate cu totul la aprecierea ju- 
decătoruliii, și criteriul după care 
se poate stabili starea de încetare 
de plăţi, trebue căutat nu în fap- 
tul izolat al protestărei unei cam- 
bii oarecare, ci în situaţiunea 
reală 2 comerciantului, cu alte 
cuvinte, încetarea plăţilor trebue 
să fie efectivă, reală și manifes- 
tată prin semne pozitive și exte- 
rioare, cari să denote în mod ne-   

a'plăti, că un mai. găsește credit 
sau remize oneste și nerninătoare 
pentru a. duce mai departe afa- 
cerile comerţului său, sau pentru 
a-și menţine existenţa sa de co- 
merciant. Chiar legiuitorul pre- 
vede, prin art. 696 Cod. Com. că 
singurul refuz al unor plăți pe 
temeiu de excepțiune, care în 
bună credință debitorul îl socoate 
întemeiat, nu constitue o probă de 
încetarea, plăţilor. 

Trib. Ilfov Com. 900 în C. Jud. 
No. 45/901. 

îndoios că el este în neputinţă de 

Notă. Legiuitorul nostru față de cel italian, în ce privește con- 
tinuarea plăţilor făcută prin mijloace ruinătoare, și frauduloase, n'a 
mai tradus partea a doua a art. 705 și cu drept cuvînt, de oarece 

această parte a textului italian privește chestiuni de fapt, care sunt 
lăsate suveranei aprecieri a tribunalului; măi mult încă plata, prin 
mijloace ruinătoare și uneori frauduloase, e o dovadă puternică de 

starea critică în care se găseşte un comerciant. 

Art. 697. Tribunalul şi la tribunalele cu o secţiune 
specială tribunalul de comerţ, încunoştiinţat din partea 
unuia sau mai multor creditori despre situaţiunea difi- 
cilă, în care se află un comerciant, relativ la comerţul 
său, și care înstrăinează în condițiuni desavantajoase 
avutul său, va putea ordona prezentarea acestui în ca- 
mera de consiliu și depunerea tot odată a registrelor, 
a bilanţului său comercial şi a unei liste nominalive 
de toţi creditorii săi şi de sumele creanţelor, cu indica- 
rea scadenţelor respective. 

Tribunalul va ordona, în același timp, ca credito- 
rul sau creditorii, cari au făcut denunţarea, să depună 
o cauţiune, în bani sau efecte publice, al cărei cuantum 
se va fixa de tribunal. 

Această cauţiune va rămînea consemnată la Cassa 
de depuneri, consemnaţiuni şi economie, pînă la rezol- 
varea definitivă a procesului de calomnie. intentat de 
comerciantul debitor.
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Cauţiunea se va restitui și în caz cind .comereian- 

tul debitor nu va fi intentat acţiunea de calomnie în 

termen de 5 zile din ziua. respingerei cererei în mod 

definitiv. | | Di 

In cazul cînd arătările. creditorilor se găsesc înte- 

meiate, sau cind comerciantul, fără un just motiv, nu 

se înfăţişează, tribunalul va putea, dacă crede de cu- 

viinţă, mai înainte de veri cari dispoziţiuni ar lua asu- 

pra punerei sale în stare de faliment, să numească, după 

importanța comerţului, pe unul sau mai mulţi dintre 

creditori cari, în continuarea ulterioară a comerţului, 

să verifice registrele şi să supravegheze regularitatea 

operaţiunilor comerciantului. | 

Chemarea se va face prin scrisoare închisă din par-- 

tea preşedintelui tribunalului respectiv, şi cercetarea va 

avea loc în camera de consiliu. 
„Creditorul, care, cu bună știință, va îi făcut o de- 

nunţare. neîntemeiată, va putea fi supus pedepselor pre- 

văzute de codul penal pentru calomnie. 

Incheierea tribunalului va trebui pronunţată cel 

mult în 5 zile libere de la cerere şi dinsa nu va fi su- 

pusă opoziţiunei. 
Ea este susceptibilă de apel, în termen de trei zile 

dela pronunţarea ei? Tribunalul va putea însă acorda 

execuţiunea provizorie. 
Toată procedura privitoare la modul chemărei de- 

bitorului şi la al judecărei apelului va fi aceiași ca la 

tribunal. | | 

_ Deciziunea curței nu este supusă nici opoziţiunei 

nici recursului. 

Art, 698, Refuzul nejustificat din partea creditoru- 

lui de a primi delegarea, atrage condamnarea lui la 

amendă dela 100 până la 300 lei. a 

Art. 699. Onorariul custodelui se fixează de tribu-- 

nal și se achită de comerciant.
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Art. 700. Aceste măsuri preventive încetează : 
q) Prin arătarea majorităţei creditorilor că situa- 

țiunea afacerilor comerciantului nu le mai inspiră te- 
mere şi că măsura luată nu le mai este trebuincioasă. 

b) Prin justificarea plăţei în mod regulat a dato- 
riilor ajunse la scadenţă ; 

c) Prin declararea în stare de faliment. 

Pxpunere de motive: Unul din inconvenientele de cari se isbese 
creditorii, cîna se găsesc în faţa unui debitor de rea credință este 
acesta: Comerciantul nu se declară în stare de faliment decit atunci 
cînd nu face faţă angajamentelor sale. Oglinda, în care se reflec- 
tează starea sa de insolvabilitate, starea sa de jenă, de a face plă- 
țile, este condica de proteste. 

Dar negustoriil care și pregăteşte cu abilitate falimentul său, 
își prevede și-și calculează. de mai înainte, epoca în care are să 
apară dezastrul, punind, fie piin subserierea poliţelor, fie prin pre- 
schimbarea lor, seadenţele acestor polițe la o epocă determinată, în 
zile succesive. EI știe, prin urmare de mai înainte, cînd va fi de- 
elarat în faliment, fie după cererea creditorilor, neplătiţi la scadenţă, 
fie din oficiu de către tribunal, care se alarmează de frecvența 
protestelor. Pi 

Ei bine, sau văzut comercianţi de rea credinţă, cari, caleulind 
astfel epoca dezastrului, au înstrăinat: marfa din prăvălie, fie prin 
vinzări pe sub mină, — vânzări deghizate, — fie prin vinzări pe pre- 
țuri derizorii. Amenințarea că asemenea operaţiuni ar putea atrage 
agravarea stărei de faliment şi a-l consideră ca banerutar pe mulți 
faliţi nu-i sperie ; în ori ce caz, pe creditorii lor îi păgubeşte în mod 
netăgăduit. 

Sunt creditori vigilenți cari de mult presimt asemenea mano- 
pere. Cind se încredinţează că debitorul lor întrebninţează aseme- 
nea mijloace, ei se alarmează, de multe ori reclamă ; dar în starea 
legislaţiei noastre de astăzi, ei nu găsesc nici o protecţiune. Ce cale 
pot urma ? 

Ei nu pot reclama tribunalului să-l pună în stare de faliment, 
căci nu au poliţă ajunsă la seadeiiți. Dacă reclamă parchetului, li se 
refuză cu drept cuvint, orice concurs, căci nu este un delict comis. 
Dacă reclamă poliţiei, ea-și declină dreptul de a se amesteca, pe 
cîtă vreme nu este nici o turburare a ordinei publice. 

Ce-i rămîne creditorului să facă? Ceia-ce s'a văzut făcindu-se 
de „multe ori în practică : 

EL pune un număr oare care de oameni, cu propriele sale speze. 
cari urmăresc căruțele încăreate cu 'marfă pină la destinațiunea 
lor. Dar este o slabă consolațiune, care pe lingă că este costisitoare, 
de multe ori este iluzorie ; căci nu are alt folos decit mărturia aces- 
tor supraveghetori, pe care-i aduce înaintea instanțelor judecătorești. 
cînd sunt aduși de sl ca martori, mărturie în totdsauna contestată,
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cînd 'este administrată și în faţa căreia, aprecierea suverană a ma- 

gistratului se poate întimpla să fie rău îndrumată. | 

De aceia, în prevederea unor asemenea eventualităţi, am în- 

trodus în lege măsări preventive, pentru a garanta pe creditor contra 

debitorilor de rea credință. cari fac să dispară parte din activul lor, 

activ care este gajul comun al masei creditorilor. (Desbaterile 4d. 

Dep. pe 1899 pag. 576 urm.). 
Desbaterue Senatului : | 

V. Urseanu: Prin acest articol și încă prin câteva măsuri și 

dispoziţiuni cari se găsese în alte articole, legiuitorul a căutat pe 

cit i-a fost posibil, ca să concilieze pe deoparte libertatea comerțu- 

lui, independenţa comerciantului, eu drepturile creditorilor. Cu alte: 

cuvinte să ia măsuri de acelea, ca creditorii- să nu fie frustraţi în 

interesul Jor, căci Dv. ştiţi: finis mercantorum lucrum est. 

(V. Desb. Senat. pe 1898/99 pag. 527). 

Ministrul justiţiei: Dispoziţiunea din art. 697 şi urm. este o 

măsură medie, care poate să scape și pe negustor de faliment: 7 

vaut mieuz precenir gue punir......; Şi este corectiv pe care lam 

găsit înu”o monografie din cele mai importante, făcută de Brustlein. 

şi Rambert, asupra legislaţiunei elveţiene). 
(V. Desb. Senat 1898/99 pag. 532. 
D. G. Sefendache: Aşi cere oare cari explicaţiuni dela d. Mi. 

nistru de justiţie, toemai asupra noilor dispozițiuni ce se întrodue 

prin ăcest articol. D-lor sunt două faze ce se pot prezinta și care 

* sunt prevăzute în acest articol: 1 „Tribunalul și la trib cu o secţiune 

„specială tribunalul de comerţ, incunoștiințat. ..... ete...... şi de: 

„sumele creanţelor cu indicarea seadenţelor respective“ ; înaintea. 

trib. cînd se prezintă toate aceste chestiuni, în această fază, tribu- 

nalul, poate el, cînd se convinge din registrele, din actele ce i sau 

adus, că comerciantul este în stare de încetare de plăţi și atunci 

să-l declare în stare de faliment? ' 

D. Raportor Al. Constantinescu: De sigur. 

D. Sefendache: O altă întrebare: Un comerciant care este în 

poziţiune dificilă însă nu şi-a îustrăinat marfa, poate să fie pus în 

stare de faliment? Sau, dacă se constată că a înstrăinat, fără să fie 

însă în pozițiune dificilă, poate să. fie pus în stare de faliment? Cu. 

alte cuvinte, trebue oare ea aceste doiă situaţiuni, adică şi stare di- 

ficilă și înstrăinare, să fie concomitente, sau pot fi și separate, pen- 

tu aplicarea dispoziţiunilor din proiect? 
A [la fază: „In cazul cînd arătările creditorilor se găsesc în: 

„temeiate..... etc. ..... și să supravegheze regularitatea, operaţiu- 

„nilor comerciantului“. “ 

Aci credem că ar fi fost bine ca alături de creditori să fie: 

pentru câteva zile adăugat un sindie, şi dacă din cerceţări va re- 

zulta convingerea că comerciantul este în situaţiune de a fi pus în 

stare de faliment, în urma raportului judecătorului sindie, tribunalul 

în eunoștintă de cauză va lua măsurile indispensabile. 

AL doilea, aceşti creditori numiţi să supravegheze. operaţiunile 

comerciantului, ce situaţiune juridică au în fața celorlalţi ereditori și
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în faţa acelor cari tratează cu comerciantul? Afacerile comerciantului . 
sunt dirijate de aceşti creditori, reprezintă ei în justiţie pe comer- 
ciant, ce putere, ce autotitate mai are acest comerciant asupra afa- 

s cerilor sale, din moment ce este pus sub paza acestor creditori ? 
D. Ministru de justiţie: Sunt particule conjuctive și disjunetive 

Şi cînd zie și, între două idei, le cuprinde pe amîndouă. Ei bine 
cînd se găsește comerciantul în ambele aceste două împrejurări. 
atunci înţelegeţi, că am dreptul să viu,—fără să fiu bănuit că am 
să calomniez,—să dovedese înaintea tribunalului, afirmaţiunea mea, ca 
să se ia această măsură preventivă. 

In ce privește rolul sindieului, trebue să deosebim situaţia co- 
merciantului: este situație de falit și situaţie de ne falit; dar 
poate să fie unul amenințat numai de faliment. 

Cine zice sindic, zice un faliment declarat, cînd e vorba de ne- 
falit, nu trebue să fie amestecat sindicul. 

D. Sefendache: Dar actele juridice ? 
D. Ministru de justiţie: Imi daţi voe, aci este o inadvertență 

din partea Dv.; prin măsura ce se ia, nu se substitue creditorul în 
gestiunea comerciantului ; el nu face decit să supravegheze pe co- 
merciant, care rămîne în plenitudinea drepturiior sale. 

(V. Desb. Senatului pe 18985/99 pag. 541 și urm.). 

Doctrină. 1. Primul scop urmărit de legiuitorul din 1902 prin 
art. 697 Cod. Com., a fost să se împiedice înstrăinarea averei în mod 
fraudulos și în paguba creditorilor de către comercianții cari se gă- 
sese în situaţiune dificilă, fără să poată fi declaraţi faliţi; creditorii 

să nu mai rămână expuși dea vedea dispărînd de sub ochii lor, ga- 
jul comun al masei viitorului faliment. | 

Al doilea seop a fost stavilirea inmulţirei falimentelor. 
(M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 90 urm.). 

2. Orice creditor, indiferent dacă are o cauză civilă sau comer- 

cială, e în drept să ceară înființarea de măsuri preventive, căci legea 
nu distinge, ceia ce și d. Ministru a spus-o în Senat la 4 Martie 1899. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 91). 
3. Pentru ca să fie loc la aplicarea art. 697, trebue ca credi- 

torul înștiințător să dovedească în mod cumulativ existența celor 

două împrejurări și anume : a) Că debitorul său comereiant se gă- 
sește în situuțiune dificilă relativ la comerțul său, iar nici de cum re- 

lativ Ja activitatea sa extra comercială ; 5) Că acest comerciant își 
înstrăinează în condițiuni desavantajoase avutul său comereial sau cil. 

(MW. A. Dumitrescu op. cit. pag. 92 urm.). 
4. Scopul pentru care s'a întrodus cauțiunea, a fost ea să asi- 

gure eficacitatea acţiunei în contra calomniatorului, dar fără să facă 

dintriînsa un obstacol, care să paralizeze orice aplicare a art. 697.
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“Tribunalul în fixarea. cauţiunei, trebue să ia în considerație mărimea 

pagubei eventuale, dar în același timp.să nu fie aşa de riguros în 

cît să facă dinti”o măsură protectoare contra calomniatorilor, o mă- 

sură prohibitivă contra înștiințărilor întemeiate. . 

Art. 697 vorbeşte de calomnie, dar aceasta nu exclude cîtuși 

de puţin răspunderea ne penală, adică exeluziv civilă a creditorului, 

pentru daunele cauzate comerciantului prin o înştiinţare calpoasă, 

conf. art. 998 și urm. Cod. Civ. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 93). 

5. Un comerciant care se găseşte în ipoteza art. 697, adică în 

situațiunea dificilă relativ la comerțul său și care însfrăinează în 

condițiuni desavantajoase avutul său, nu poate să fie declarat în stare 

de faliment întru cît nu a încetat plăţile; desbaterile parlamentare 

urmate asupra acestui articol și nici expunerea de motive sau ra- 

poartele, nu fac nici o aluzie la aceste împrejurări de fapt. 

Din expunerea de motive și din desbateri reiesă în mod abs0- 

lut cert, că legiuitorul a înţeles să se ocupe de comertianţii cari nu 

se găsesc încă în încetare de plăţi și fără de cari dinsul era con- 

vins că, după legislațiunea pînă atunci în vigoare, creditorii nu aveau 

„posibilitatea cererei în faliment, fiindeă nu aveau creanţele lor ajunse 

la scadenţă și fiindcă adeseori debitorul are grija să nu existe nici 

măcar o singură poliţă protestată. 

Contra unui comerciant care ar 
Jurisprudenţă. 1. A se vedea 2 

întrebuința asemenea mijloace nota 8 dela art. 695. 
2. Plata prin mijloace ruină- 

toare sau frauduloase nu consti- 
ue o dovadă de încetarea plăţi- 
lor, ehiar cînd au existat. proteste, 
dacă comerciantul în urmă, a sa- 
tisfăcut pe creditorii săi. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 701. Falimentul se 
declară prin hotărire jude- 
cătorească, pronunţată după 
declaraţiunea îalitului, sau 
după cererea unui ori mai 
multor creditori, sau din 
oficiu. (Com. 148, 695, 702. 
Ital. 684; Fr. 440; Belg. 442).   

pentru a plăti pe creditorii săi, 

se pot întrebuința, însă măsurile 

prevăzute de art. 697 și 700 C. 

Com. 
Trib. Ilfov No. 974/9141 în C. 

Jud. 42/911. | 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 684. Il fallimento e 

dichiarato con sentenza pro- 

ninciata sulla dichiarazione 

del fallito, o ad istanza di 

uno o piu creditori, o dui- 
ficio. 

Bibliografie, 7. Stelian Curs pe 1908, V. Dimitriu Cars pe 191011 pag. 
1920 şi urm., Al. Degr& Scrieri juridice III pag. 11% urm., Ciorapeiu enciclopedia
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juridică 11 pag. 130, L. N. Cezărescu-Dan, Codul Comercial adnoiai, VI art. 201 p.. 

16, M. A. Dumitrescu, Coment. Cod. Com. VI pag. 105 urm., C. N. Toneanu Fali-- 

mentele fasc. [. pag. 33, |. Bohl Code de commeree d'ltalie pap. 437, L Bolaffio—E. 

Massâ-Dari del fallimento I art. 68%. E. Vidari VIII No. 7414 şi urm., Al. Inga- 

ramo Reperlorio g-le di giurisprudenza commerciale, art. 684 şi 687, H. T. Biviăre 

Code de commerce, pag. 677 şi urm., P. Namur Il Code de commeree belge p. 28 urm. 

Doctrină. 1. Caracterul distinctiv a! sentințelor declarative în 

faliment, e de a fi cu efect „erga omnes“, astfel că din moment ce: 

sentința declarativă a rămas definitivă, nimeni dintre cei cari aveau 

„interes să o înlăture, nu are dreptul a o considera ca „res inter alios 

acta“. Acest efect e o consecință naturală al caracterului instituţiu- 

nei falimentului. Al doilea caracter distinctiv al sentinţelor deelara- 

tive de faliment e că sunt executorii provizoriu. 

(V Dimitriu curs de drept com. anul 1910/911 pag. 1220). 

2. Declararea se face prin sentință pronunţată în public și mo- 

tivată ; deci o simplă ordonanţă preșidenţială nu ar fi deajuns, chiar 

dacă cererea s'ar fi făcut de comerciant, sau chiar .dacă falimentul 

se pronunță din oficiu de tribunal. 

Intervenţia puterei judiciare se legitimează, pentru că falimen- 

tul e un fapt cu consecinţe foarte grave și trebue să existe garan- 

ţia justiției, care să constate realitatea lucrurilor 

(U/. A. Dumitrescu coment. Cod. Com. VI pag. 105). 

3. Enumerarea cerută de art. 701 este limitativă și deci un de- 

hitor al comerciantului, ori procurorul nu poate cere declararea unui 

comerciant în stare de faliment. Insă oricine poate indirect să atragă. 

atențiunea tribunalului, că e loc a se procede la declarare în fali- 

ment din oficiu. Procurorul e chiar dator în cazul art. 875 C. Com. 

(A. A. Dumitrescu op. cit. pag. 105). 

Jurisprudenţă. 1. Judecătorul | 254 (legea 1864 art. 188). 

fondului putind, în temeiul art. 

188 Cod. Com. să declare un fa- 
liment din oficiu, chestiunea de 
fapt de a se ști dacă a fost sau 
nu o cerere din partea creditori- 
lor nu prezintă nici un interes; 
că asemenea e fără interes de a 
se şti, dacă a existat una sau mai 
multe poliţe protestate, pe cit timp 
curtea, constată că o poliţă a fost 
neplătită și protestată înainte de 
declararea falimentului de către 
tribunal. 

Bul. 1974 p. 349. Barozzi pag.   

2. Falimentul unui comerciant 

poate fi declarat de către un cre- 

ditor având o creanță de natură 

civilă. 
Bul. 1877 p. 429. Barozzi pag. 

255 F. 

3. Vezi şi No. 1 dela art. 762. 

4. Apărătorii fiind creaţi dele.- 

giuitor în scop de a face oficiul 

de avocaţi pe lingă judecătoriile 

de ocoale, dispoziţiunile art. 1309 

Cod. Civil, eari interzic avocaţilor 

de a se face cesionari de drepturi 

litigioase se aplică și apărătorilor ;



Art. 

însă fiindcă aceștia din urmă n'au 
cădere dela lege, de a-și exercita 
profesiunea decit înaintea jude- 
cătoriilor de ocoale, numai acele 
drepturi litigioase le sunt inter- 
zise de a cumpăra, cari sunt de 
competința judecătoriei de ocol 
pe lingă care sunt autorizaţi să 
profeseze. 

Astfel dacă un apărător, care 
este autorizat a-și exercita pro- 
fesiunea pe lingă judecătoriile de 
ocoale din Bucureşti, devine ce- 
sionarul. a două cambii litigioase, 
una de competenţa judecitoriei de 
ocol și alta de competinţa tribu-:   
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nalului, în fața căruia nu-și poate 
exercita profesiunea, el n'are ca- 
litatea de creditor decit în baza 
primei cambii și ca. atare numai 
în baza unei asemenea cambii 
poate cere declararea în stare de 
faliment a debitorului. 

C. Apel Buc. S. I din 1903 
Trib. Iifov Com. No. 1493/903 
ambele în „Dreptul“ No. 1/904. 
Vezi şi C. Jud. 86/9038. 

5. A se vedea şi nota 9 dela 
art. 702. 

6. A se vedea şi nota 2 dela, 
art. 843, 

Notă. Cererea de declarare făcută tribunalului de unul sau mai 
mulți creditori, se va forma pe timbru fix de 10 lei alăturindu-se 
taxa specială de 20, lei arătată în art. 23 al 1 Qin legea timbrului. 

E întrebarea, cind cererea se va face de către însăși falitul, la 
ce taxă de timbru e supusă? 

D. C. Botez în legea asupra taxelor de timbru ete. adnotată în 
1908 ed. III, susține la pag. 88, că în prevederile art. 23 al. 1 „na 
intră și declaraţiunea unui comerciant, că e în încetare de plăţi, adre- 
sată trib. potrivit art. 701 Cod. Com.; pentru că orice acţiune pre- 
supune o parte protivnică, pe cind această deelaraţiune, cuprinde 
recunoașterea voluntară din partea însuși a comerciantului care a, 
încetat plăţile, că e în stare de faliment, iar trib. nu face decit să 
constate judecătoreşte această stare“ şi tot d-sa complectează nota 
cu părerea că „asemenea declaraţii nu pot fl deci supuse decit tim- 
brului de 30 bani, cerut de art. 17 al 1 din legea timbrului“ ; iar în 
nota 1 dela pag. 80 susţine aceiași părere. 

Nu împărtășim acest mod de a vedea al eminentului Dn. Con 
silier dela Curtea din Galaţi ; art. 701, trebue apropiat de art. 703, 
Cod. Com. ; art. 701 stabilește că falimentul se declară după decla: 
rațiunea, falitului ; cînd și cum se face această declaraţiune art. 703 
o spune: falitul va fi dator ca în cele 3 zile, ete....., să facă de- 
clarațiunea la tribunalul de comerţ; în această declaraţiune să arate 
că a încetat plăţile și că-și depune bilanţul şi registrele ; nu e obli- 
gat a cere declararea sa în faliment, şi dacă o face nu e nevoe de 
altă cerere. Numai pe baza declaraţiei de depunerea bilanţului, tri- 
bunalul se poate pronunţa ;—și această declaraţiune trebue făcută 
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pe timbru de 5 lei: dacă falitul nu face deelaraţiunea de încetare de 

plăți sau dacă o face, însă sau nu pe timbrul de 5 lei, nu se poate 

susține că a scăpat de responsabilitatea penală. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 702. Declaraţiunea 
falimentului se pronunţă de 
tribunalul de comerţ, în ju- 
risdicţiunea căruia debilo- 
rul își are principalul său 
stabiliment comercial. 

Tribunalul este învestit 
cu întreaga procedură a îa- 
limentului şi va judeca acţi- 
unile derivind dintr însul, 
dacă, prin natura lor, nu 
vor fi de competinţa juris- 
dicţiunei civile. 

Formele de procedură în 
această materie se regulează 
prin dispozițiunile speciale 
coprinse în cartea a IV şi 
prin acele ale codicelor de 
procedură civilă. 

(Com. 701. Ital. 685, Fr. 
438, 439, 441. Belg. 442).   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 685. La dichiarazione 
di fallimento € pronunciata 
dal tribunale di commercio 
nella cui giurisdizione il de- 
hitore ha il suo principale 
stabilimento commerciale. 

-Il tribunale € investito 
dell'intiera procedura del 
fallimento e conosce di tutte 
le azioni che ne derivano, 
se per loro natura non ap- 
partengono alla giurisdi- 
zione civile. 

Le forme del procedi- 
mento sono regolaie dalle 
disposizioni del presente ti- 
tolo, dalle disposizioni spe- 
ciali contenule nel libro 
quarto e dal codice di pro- 
cedura civile. 

Bibliografie, T. Stelian Curs pe 1908;9, V. Dimitriu Curs pe 1910j11 p. 
1223 şi urm. Al. Degr€ Scrieri juridice ŢII pag. 114, Ciorapeiu enciclopedia juri- 
dică 11 pag. 13% urm,, I. N. Cezărescu-E. Dan, Codul Comercial adnotal, pag. 17 
urm., M. A. Dumitrescu, Coment. Cod. Com. VI pag. 106 urm., C. N. Toneanu Fali- 
mentele fasc. 1. pag. 33, |. Bobi Code de commerce d'llalie pag. 438 urm., L. Bolat- 
fio-Masse-Dari del fallimento art. 685, E. Vidari VIli 7415 şi urm., Al. Inga- 
ramo giurisprudento com. art. 685 p. 413 urm., H. Bivitre pag. 67Lurm., P. Namur 
Code de commerce belge III p. 28 urm. | 

Doctrină. 1. Determinarea stabilimentului principal față cu cele 
alte stabilimente, e o chestiune de fapt lăsată cu totul la aprecierea 

judecătorilor, cari se vor conduce după importanţa afacerilor, după 

numărul împiegaților sau lucrătorilor, după denumirea obicinuită ce 

li se dă de „principală“ sau „centrală“ în opoziţie cu „sucursală: sau 

„filială“; în fine ţinindu-se seamă că în stabilimentul principal trebue
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să fie ceulrul- administraţiunei și să se concentreze rezultatul tuturor 
operațiunilor efectuate pe la celelalte stabilimente. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. anul 1910/911 pag. 1223). 
2. In caz de strămutarea stabilimentului comercial, dintr'un 

oraș în altul, înainte de a se face declarațiunea în stare de faliment, 
urmează a se face distinețiune de bună sau rea credință din partea 
comerciantului şi din împrejurările de fapt cari au determinat stră- 
mutarea. ! 

(V. Dimitriu idem pag. 1227). 
3. Declararea în stare de faliment a directorului unui cire sau 

a unui teatru.—care nu are un stabiliment determinat cei cutrieră 
localităţile unde dă câte o serie de reprezentațiuni — se va face de 
tribunalul unde a încetat plăţile. 

(V. Dimatriu idem pag. 1229). 
4. E cit se poate de logic, că din punctul de privire al com- 

petinţei ratione personae vel loci, tribunalul: de la principalul stabili- 
ment comereial ml debitorului să fie cel însărcinat cu falimentul, căci 
el poate aprecia mai bine situaţiunea comerciantului ; acolo se gă- 
sesc mai ușor și mai complect diferitele elemente din cari să se sta- 
bilească realitatea faptelor. 

Prin urmare, pe o femee măritată, care face comerţ cu auto- 
rizarea bărbatului ei, trib. locului unde-și are principalul stabiliment 
“comercial, e cel competinte să o declare în stare de faliment, iar nu 
tribunalul locului unde domiciliază bărbatul ei, și unde, după codul 
civil, femeia-și are domiciliul ei legal. 

(M. A. Dumitreseu Coment. Cod. Com. VI p. 107). 
5. Instanţa de fond va stabili în ce judeţ comerciantul are prin- 

cipalul lui stabiliment, adică centrul administraţiunei lui. Dacă are 
mai multe stabilimente, se va lua în considerare importanța aface- 
rilor, numărul comișilor, mărimea instalaţiunei ; se va căuta care este 
«cel ce predomină, așa în cît celelalte sunt sucursale sau filiale. 

„Acel stabiliment va fi considerat ca sucursală sau filială, care 
„e lipsit de independență, de viaţă individuală și proprie, de liber- 
„tate, de, iniţiativă și de mișcare în sfera lui proprie de acţiune“. 
(Bolaffio). | 

La caz de dubiu, se va prefera tribunalul care a fost sesiza 
-cei dintii, sau care a declarat cel dinţii falimentul. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 108). 
6. Dacă este un comerciant care n'are domiciliul stabil, de ex. 

“un impresar de „spectacole publice, va fi competinte tribunalul unde
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impresariul își are reședința afacerilor în momentul declarărei. (Comp. 

Aubry et Rau | $ 145; Alauzet VII No. 2450; Laurent II No. 76; 
Vidari VIL No. 7450 ; Bolaffio pag. 35). 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 108). 
7. Dacă comerciantul în momenţul încetărei plăţilor are prin- 

cipalul stabiliment în jurisdicţia cutărui tribunal, iar în urmă se mută, 

aşa că la momentul declarărei în faliment, are în alt judeţ princi- 
palul său stabiliment, în principiu trebue a se declara competinte. 
trib. domiciliului actual, față de expresiunile din art. 702; și apoi e 

vina creditorilor de ce nu. s'au grăbit să ceară declararea imediat 
după încetarea plăţilor, atunci cînd debitorul avea vechiul lui stabi- 
liment. Dacă însă, prin excepție, se va constata că debitorul și-a 
strămutat stabilimentul lui principal, în mod fraudulos, atunci nu va 
putea să decline competinţa tribunalului, de la vechiul stabiliment din 
momentul încetărei plăţilor. 

(M. A. Dumitrescu opt. cit. pag. 110 şi urm.). 

8. Prorograrea văzută de al. 1 al art. 702, arede scop să cen- 
tralizeze administrarea falimentului, să accelereze judecarea contes- 
taţiunilor eventuale prin mijlocul economiei de acte de procedură și 
unităţii de apreciere, și să garanteze o mai bună administraţiune a 
justiției, dată fiind competinţa specială și cunoașterea afacerei pe 
care o are judecătorul care este învestit cu întreaga procedură a fa- 
limentului. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 112). 

Jurisprudenţă. 1. Cind un co- 
merciant e declarat în state de 
faliment de către două tribunale, 
lucrările falimentului, nu pot fi 
reţinute de cit numai de tribu- 
nalul unde comerciantul își are 
domiciliul și principala sa așe- 
zare. 

Bul. Cas. 1886 pag. 885. Ba- 
rozzi 225 F. 

2. După legiuirea anului 1835 
de la pag. 49 a colecţiei tom. 
Il-lea, se prescrie ca :prigonirile 
dintre străini să se reguleze de 
consulatele lor, iar nu de tribu. 
nalele pămîntene. 

De unde urmează că de cite 
ori falitul și creditorii săi sunt 
străini, de aţitea ori tribunalele   

pămiîntene n'au nici un amestec 
în vegularea unui asemenea fali- 
ment. 

Bul. 1965 p. 182. Barozzi 273. 

3. Declararea falimentului se 
pronunţă de tribunalul de comerţ 
în jurisdicţiunea căruia debitorul 
își are principalul său stabiliment 
comercial și acest tribunal este 
investit cu întreaga procedură a 
falimentului şi cu judecarea tu- 
turor acţiunilor derivînd dintr'în- 
sul atit comerciale cît și penale. 

Astfel cind un comerciant își 
strămută domiciliul și comerţul 
său dintr'un oraș în altul, cerind 
chiar de la tibunalul locului de 
unde s'a mutat, ștergerea firmei 
sale, și în urmă este declarat în
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stare de faliment, tribunalul 1o- 
cului unde s'a strămutat și unde-şi 
exercită comerţul său cînd a fost 
declarat în stare de faliment, este 
competent a conduce procedura 
falimentului și a judeca toate acţi- 
unile derivate din acest faliment. 

C. Cas. II Wo. 51/98. Bul. Cas. 
„ pag, 288, 

4. A se vedea și nota 2 de la 
art. 714. 

5. Stabilirea în străinătate a 
unui comerciant retras din co- 
merţ, nu poate împiedica decla- 
rarea sa in stare de faliment, cînd 
hotărirea declarativă de faliment, 
se dă de un tribunal competent 
şi cu respectarea formelor legale, 
și această hotărire se poate exe- 
cuta -ehiar în străinătate, dacă 

_ există convenţie cu acea ţară. 
C. Apel Buc. II No. 90/900 în 

C. Jud. pe 1901 pag. 390. 
6. A se vedea și nota 5 și 6 

de la art. 711. 
7. Tribunalele comerciale nu 

sunt competente a rezolva ehes- 
tiunile de stare civilă ridicate cu 
ocaziunea unui proces comercial ; 
asemenea chestiuni sunt de exclu- 
ziva cumpetinţă a tribunalelor ci- 
vile. 

Prin urmare, cînd, cu oeaziu- 
nea unei cereri de declarare in 
faliment, se ridică chestiunea mi- 
norităței celui obligat, tribunalul 
comercial] are să suspende cerce- 
tarea afacerei pendinte înaintea 
sa, pină la judecarea înaintea tri- 
bunalelor ordinare a acelei ches- 
tiuni de stare civilă. Este însă în 
drept, ca măsură asigurătoare, să 
numească un administrator al a- 
verei pretinsului minor. 

C. Apel Buc. [IT No. 22/84, 
Trib. Iifov Com. No. 292/84, am- 
bele în Dreptul pe 1884 pag. 619. 

8. Cind un comereiant se de- 
lară falit în două diferite judeţe,   
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este loc ea Curtea de Casaţie să 
dea un regulament de competinţă, 
indicînd competința tribunalului 
unde comerciantul își are domi- 
ciliul. 

C. Cas. 11 No.112/56. Bul. p.884. 
9. Acţiunea în „faliment fiind 

prin natura ei urgentă, nu poate 
îi conexată cu o altă acţiune fl- 
Xată a se judeca mai tirziu. 

Trib. Iifov No. 1493/9083 C. Jud. 
86/903. | 

10. Dacă legiuitorul prin arţ, 
702 C. Com., a prevăzut că de- 
claraţiunea falimentului, trebuia 
să se facă de tribunalul în juris- 
dieția căruia comerciantul are 
principalul său stabiliment, este 
pentru ca să ușureze în caz de 
declarare, admivistraţiunea  fali- 
mentului, care, deşi mai dificilă 
în falimente mari și importante, 
se poate face mai cu înlesnire în 
localitatea unde este principalul 
şi cel mai mare stabiliment, îin- 
diferent dacă ele o sucursală sau 
nu; căci importanţa stabilimentului 
rezultă din extensiunea dată o- 
perațiunilor, cari de multe ori 
sunt mai numeroase la o sucur- 
sală de cît la stabilimentul prin- 
eipal. 

Trwb. Ilfov Com. No. 1219/909 
C. Jud. 16/910. Dreptul No. 5/910. 

11. Tribunalul romin este com- 
petent a declara pe un comer- 
ciant supus străin în stare de fa- 
liment, cînd atit creditorul cît și 
falitul au primit discuţiunea pro- 
nunțărei falimentului dinainţea 
tribunalului romiîn, fără a invoca 
declinatoriu de competinţă. 

C. Cas. 11 1870. Bul. pag. 281, 
12. Acţiunile introduse contra, 

falitului mai înainte de declara- 
rea stărei de faliment nu se ju- 
decă în viitor de tribunalul care 
a declarat falimentul, ci se vor 
urmări pe cale ordinară, contra-



38 Art, 702—703 

dictor cu curatorele (la noi ju- 
'dele: sindic). 

C. Apel Venezia 25 Maitie 1884 
în Ingaramo. 

13. "Tribunalul care declară fa- 
limentul este competent a decide 
asupra nulităţii actelor făcute de 
falit după încetarea plăţilor îna- 
intea declarărei falimentului. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 703. Falitul va fi da- 
tor ca în cele trei zile dela 
încetarea plăţilor, în cari 
se cuprinde și ziua încetă- 
rei lor, să facă declaraţiu- 
nea la tribunalul de co- 
merţ arătat în articolul pre- 
cedent. 

Declaraţiunea trebue să 
lie însoţită de depunerea 
bilanţului, datat, semnat și 
certificat de falit că este a- 
devărat, şi de registrele sale 
de comerţ în starea în cari 
se află. 

Bilanţul trebuie să co- 
prindă indicaţiunea şi esti- 
maţiunea aproximativă a 
tutulor bunurilor mobile și 
“imobile ale falitului, starea 
datoriilor şi a creanţelor, 
cu numele, pronumele și 
domiciliul fiecărui creditor 
şi pe citse va putea, cauza 
fie cărei datorii. 

(Com. 22, 57, 142, 702, 
8171 al. 3; Ital. 686; Fr. 439; 
Belg. 441). 

_mativa estimazione 

  

C. Apel Torino 14 Sept. 1555 
în Ingaramo. 

14. Acțiunea pauliană, de şi 
intentată de curatore (sindic) este 
totdeauna civilă și personală și 
poate să nu fie de competenţa. 
tribunalului care a declarat fali- 
mentul. 

C. Apel Milano 16 Mai 1890 în 
Ingaramo. 

"CODUL COM. ITALIAN 

Art. 686. Il fallito entro 
giorni tre dalla cessaziono 
dei pagamenti, compreso 
quello in cui cessarone, 
deve farne la dichiarazione 
nella cancelleria del tribu- 
nale di commercio desi- 
gnato nell' articolo prece- 
dente. 

La dichiarazione dev" es- 
sere accompagnaladal depo- 
sito del bilancio certificato 
vero, datato e sottoscriilo 
dalt allito, e dei suoi libri di 
ommercio nello stato in cuic 
si trovano. 

II bilancio deve contenere 
lindicazione e lapprossi- 

di lutti 
i beni mobili ed immobili 
del fallito, il prospetto dei 
suoi debiti e crediti col no- 
me, cognome et domicilio 
dei singoli creditori, il qua- 
dro dei profitti e delle per- 
dite, e quello delle spese.
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„Bibliografie, V. Dimitriu: Curs 1910/911 pag. 1210 urm.; Ciorapciu: 
encicl. juridică II pag. 130 urm.; M. A. Dumitrescu: VI pag. 123 urm.; C. N. “To- 
neanu: pag. 36 urm.; L:“Bobl: art. 686; Vidari: VIIL 7415 urm.; AL. Ingaramo: art, 
686 pag. 30 urm.; Namur: III pag. 25; Riviare p. 678, 

„Notă. Bilanţul format de falit sau de judecătorul sindic, va, fi 

pe timbru de 5 lei (art. 22 al, 20 1. țimb.), asemenea și deelaraţiu- 
nea cu care se depune bilanţul. 

Doctrină. 1. Cele 3 zile văzute în acest articol inu se calcu- 
lează pe zile libere, de vare ce însuși texiul art. 703 zice că ziua 

încetărei plăţilor trebue a se compta. 
(V. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/9111 pag. 1210). 

2. Prin bilanţ se înţelege actul făc w de falit, în care el arată a- 
devărata sa situaţiune, prin o deseripțiune detailată a bunurilor sale 
mobile și imobile precum și prin indicarea îutregului pasiv al său. 
EI este tabloul situaţiunei active şi pasive a afacerilor unui comei- 
ciant, însoţit de indieaţiunile capabile de a lumina justiţia asupra, 
stării actuale și trecute a afacerilor sale. 

(V. Dimitriu idem pag. 1210). ” 
3. Care este forţa probantă a afirmărilor sau deelarațiunilor din 

bilanţ? În ce priveşte masa eredală, n'are nici o influenţă, prin con- 
testarea creanţei putindu-se face dovada nesincerităței. Dar între fa- 
lit și creditorul care figurînd în bilanț a fost exclus prin contestarea 
lui de alți creditori, are drept ereditorul să urmărească pe falit pe 
baza înscrierei în bilanţ, dacă acesta ar fi dobindit în urmă avere, 

întru cit înserările din bilanţ au eficacitatea lor pe cit timp se vor 

dovedi conforme adevărului. 
(V. Dimitriu idem pag. 1213). 
4. Sancţiunea art. 877 al. 3 se aplică și minorului care a exer- 

citat comerţul autorizat conf. art. 10. 
EI nu poate invoca seuza minorităţei din cod. penal, de oarece 

el e asimilat cu majorul. E adevărat că art. 10 proclamă această. 
asimilare numai întru cît priveşte obligaţiunile contractate de dinsul 

ca comerciant, dar avem art. 11, care întinde aplicarea art. 10 la toate: 
actele pe cari legea le consideră ca fapte de comerţ. Obligaţiunea 
prevăzută de art. 703 constitue un fapt de comerţ ex-lege. 

(M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 125). 

_5. Tribunalul nu e obligat să declare falimentul unei persoane: 
«are afirmă că a încetat plăţile pentru datorii comereiale și că e co- 
mereiant, căci tribunalul nu e biurou de înregistrare în asemenea. 
materie. El e obligat să se convingă de existența calităţii de comer. 

..
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ciant și de natura comercială a datoriilor neplătite, căci acestea sunt 
calificări juridice pe cari codul de comert nu le a lăsat la discreţia 
particularilor. Mărturisirea comerciantului va face dovadă deplină 
doar asupra faptului că în adevăr el a încetat plăţile. Aci e vorba de 
un act personal al comerciantului. 

(M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 127). 

6. Fiecare din cele 4 menţiuni ale bilanţului, are o utilitate 
practică: indicarea și evaluarea activului servă pentru a cunoaște 
averea falitului. Desemnarea creditorilor e utilă pentru ca să se 'cu- 
noască pasivul, iar adresele creditorilor servă pentru ca sindicul să 
știe unde să adreseze fie căruia din creditori, înștiințarea specială 
prevăzută de art. 754. Arătarea cauzei e necesară mai" ales pentru 
verificarea creanţelor. Tabloul de cîștiguri și pierderi precum și ta- 
bloul de cheltueli servă, casă se constate cauzele falimentului și să 
se vadă dacă nu cumva, falitul a cheltuit în mod disproporționat cu 
venitul lui, în care caz e culpabil de bancrută simplă (art. 876). 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 130). 
7. Dacă comerciantul nu va. depune bilanțul în termen de 3 

zile, art. 713 autoriză pe tribunal ca odată cu pronunțarea sentinței 
declarative de faliment, să ordone arestarea falitului. 

Nu va putea fi condamnat, pentrn aceasta, ca bancrutar simplu 
întru cîţ art. 877 prevede numai cazul cînd falitul nu a făcut decla- 
raţiunea prescrisă de art. 703 nu și nedepunerea bilanţului. 

(M. A. Dumitrescu idem pag. 130). 
8. Bilanţul trebue să fie datat, semnat și certificat de falit, (sau 

de un mandatar a lui cu procură specială), că este adevarat. 
Certificarea, e atestrea. pe care falitul o pune la sfirșitul bilan- 

țului declarind în mod expres că, tot ce este cuprias acolo, e adevărat. 
(M. A. Dumitrescu idem pag. 131). 
9. Pină ce nu a intervenit sentinţa declarativă, comerciantul 

poate să revoace cererea care a făcut o, susţinind că nu e în înce- 
tare de plăţi, fără să fie dator a da vre un motiv sau să dovedească 
existența unei cauze, care legitimează în fapt o asemenea revocare. 
Tribunalul pierde dreptul de a procede la o declarare bazată pe acea 
cerere a comerciantului, dar păstrează dreptul de a procede din oficiu, 
sau după cererea creditorilor, bazindu-se chiar pe prima: mărturisire, 
ca dovadă a încetărei plăţilor. 

(WM. A. Dumitrezcu op. cit. pag. 133). 
10. Enunţările cuprinse în bilanţ, nu leagă pe creditori: pentru 

cei înscriși în bilanţ, inscrierea lor nu constitue un titlu definitiv 
contra masei credale. În ce privește pe talit e controversa: o părere
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în sensul afirmativ: că falitul este obllgat prin enunţările din bilanţ, 
cari fac probă deplină în contra lui, întru cît nu dovedește el o e- 
voare de fapt sau inezistenţa obligaţiunei; a doua părere zice că nu 
constitue o confesiune judiciară, căci nu e făcută în cursul unui pro- 
ces, înaintea justiţiei, nu e făcută către partea adversă pentru ca să 
profite de acea mărturisire și nu prezintă toate garanţiile ; poate că 
falitul a voit să enunțe pur și simplu reclamaţii cari erau făcute lui 
sau la cari el era expus, dar sănu renunțe prin aceasta, la dreptul 
de a le discuta. Apoi, nu trebuie să pierdem din vedere, că bilanţul 
e făcut repede și intro situațiune de neliniștită stare sufletească a 
falitului. Cu toate acesiea, enunţările a căror sinceritate nu ar fi 
contestată, trebue să producă efectele unei recunoașteri de datorie, 

chiar față de masa creditorilor, întru cit bilanţul e prezintat înainte 
de sentinţa declarativă a falimentului și de ex. să întrerupă prescipţia. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 134 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. A se vedea 
No. 1 de la art. 877, 

2. A se vedea și No. 7 de la 
art. 867. 

3. Conform art. 703 falitul este 
dator să declare Ia tribunal înce- 
tarea plăţilor sale, numai atunci 
cînd are cunoștință că se află în 
asemenea stare și prin urmare 
numai în asemenea caz e culpa- 
bil de bancrută simplă conf. art. 
877 al. 3, dacă nu a făcut acea 
declarațiune în cele 3 zile de la 
încetarea plăţilor. 

C. Cas. II No. 204/906 Bul. 
pag. 513. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 704. Ori ce creditor, 
a cărui creanţă are o cauză. 
comercială, poate să ceară 
“tribunalului competinte de- 
claraţiunea în faliment a 
debitorului său comerciant 
probind încetarea plăţilor. 

Nu sunt admiși a cere 

  

  

4. Comerciantul care a incetat 
plățile, nu e dispensaţ de a face 
declaraţiunea cerută de art. 686 
ital. (rom. 703) ehiar dacă sar 
găsi în tratative cu credițorii săi. 

Cas. Torino -i7 Nov. 1886 şi 20 
April 1887; Apel Venezia 20 Iu- 
lie 1887; Cas. Firenze 14 Dec. 
1887; Cos. Roma 21 Nov. 1890 
în Îngasamo. 

5. Falitul poate cere declara- 
rea sa în stare de faliment, în 
persoană, sau chiar și prin pro- 
curator însă cu procură specială, 

Cas. Roma 7 April 1891 în In- 
garamo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 687. Osgni creditore 
per causa di commercio pud 
chiedere al tribunale com- 
petente la dichiarazione del 
tallimento del commerci- 
ante suo debitore, dimos- 
trandone la cessazione dei 
pagamenti.
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declarațiunea în faliment Non sono ammessi a chi- 
descendenţii, ascendenţii şi | edere la dichiarazione del 
soțul debitorului. fallimento i: discendenti, gli 

(Com. 695, 696. Ital. 687, | ascendenti e il coniuge del 
Fr. 440, Belg. 442). |] debitore. 

, Bibliografie, V. Dimitriu: Curs 910 pag. 1215 urm.; Ciorapeiu: Encicl. Juridică 1I pag. 180; 1. N. Cezărescu-Dan: Cod. Com. aduntat art. 704 pag. 20; M. A. Dumitrescu : Coment. Cod. Com. VI pag. 136 urm.; C. N. Toneanu: falimentele „fase. I pag. 46 urm. ; D. Alexandreseo : Drept civ. român VII pag. 566 ; |. Bohl code com. d'lialie art. 687; L. Bolatfio —Mas6-Dari art. 688 ; E. Vidari VIII No. 7421 urm, 
AL. Îngaramo art. 687 pag. 30 urm.; P. Namur: Code Com. Belge 171.p. 28 urm. 

Doctrină. 1. Ori ce creditor, chiar şi cel a cărui creanță nu e 
ajunsă la seadență poate cere de la tribunal declararea în stare de: 
faliment a debitorulni său, probînd încetarea, plăţilor ; eu singurele 2: 
condiţii: ereditorul să nu fie descendent, ascendent sau 50 debitoru- 
lui și creanța pe baza căreia se cere declararea, să aibă o cauză, 
comercială. | 

(V. Dimitriu Curs de drept Com. 1910/11 p. 1215). 
2. Proibiţiunea din art. 704 nu se poate întinde la socri, gineri 

sau alte rude mai. depărtate. Expresiunile sunt de strictă interpretare. 
(A. A. Dumitrescu Comentariile Cod. Com. VI p. 137). 
3. Dacă creanţa e comercială numai pentru una din părţi (ere- 

ditor sau debitor), se poațe cere declararea în faliment a debitorului, 
întru cît legea cere o cauză comereială. 

(0. A. Dumitrescu idem pag. 139). 
4. Creditorii cu termen pot cere declararea, asemenea și cre- 

ditorii cu condiţie suspensivă, dovedind că debitorul a încetat plăţile 
pentru datorii comereiale, certe, lichide și ajunse la seadență. Ase- 
menea și creditorii sub condiţie rezolutorie, căci obligațiunea con- 
tractată sub o condiţie rezolutorie e perfectă din momentul cînd s'a 
născut și creditorul are drept să ceară imediat plata ei. Nu i se 
poate contesta. calitatea de creditor, de cit după ce sa îndeplini, con- 
dițiunea, adică evenimentul viitor și nesigur de lu care depinde re- 
zilierea obligaţiei. 

Asemenea creditorii comerciali cu gaj, ipotecă sau alt privilegiu, 
pot cere declararea.. - 

A. A. Dumitrescu op. cit. pag. 144 și urm.). 
5. Legea nu consideră prezența sau citarea debitorului ca ceva 

indispensabil pentru declararea în faliment, căci art. 711 spune că 
atunci cînd falitul a fost declarat fără să fi fost citat şi art. 701 zice
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ca şi art. 704, că falimentul poate fi declarat pur și simplu după ce- 
rerea unuia sau mai mulţi creditori. 

(M, A.- Dumitrescu op. cit. pag. 149). 
6. In caz de respingerea cererei de declarare, debitorul are drept 

să ceară daune, numai în cazul cînd creditorul a făcut cererea din 

rea credinţă, a. prezintat fapte mincinoase ; în acest caz răspunde 
conf. art. 998-urm. C. Civ. | 

(M. A. Duutitrescu op. cit pag. 151). 

7. Hotărirea prin care sar fi surprins declararea de faliment, 
în urma, cererei unui creditor, nu ar împiedica pe alți creditori de a 
reînoi asemenea cerere, după cum hotărirea care ar fi recunoscut 
debitorului calitatea de comerciant, n'ar avea autoritatea lucrului ju- 

degat, în privinţa altor creditori. Deşi hotărîrea în declarare de fali.. 

ment își produce efectele sale erga omnes, totuși motivele cari justi- 
fică această derogare de la principiul general, în privinţa caracteru- 
lui relativ al lucrului judecat, nu-și primese aplicarea în cazurile cînd 
tribunalul comercial a respins cererea de declarare de faliment. 

(D. Alezandresco Drept Civil Romin VII p. 566). 

8. Cererea de declarare în faliment fiind respinsă prin o hotărire: 
rămasă definitivă, n'are autoritatea lucrului judecat, dacă o “nouă ce- 

rere de declarare ce ar face creditorul, cuprinde noui fapte, noui jus-- 
tificări, pe cari nu le-a invocat în prima cerere, prin urmare noui 
motive. - 

(D. Alexandresco op. cit. pag. 566). 

Jurisprudenţă. 1. A se vedea | vea 0 cauză civilă. 
și nota 1 de la art. 701. 

2. A se vedea și nota 2 de la 
art. 701. 

3. A se vedea și nota 4 de la 
art. 701. 

4. Dacă un comerciant are un 
singur creditor, acel creditor nu-i 
poate cere declararea în faliment. 

Trib. Vîlcea 901 Dreptul No. 
25/902. 

5. Un comereiant se poate de- 
clara în stare de faliment, dacă 
are chiar numai un singur cre- 
ditor. ” 

Pentru a respinge declararea 
în faliment, comerciantul care s'a 
obligat cu cambii, nu poate fi ad- 
mis să dovedească că cambia a-   

C. Apel Galaţi II No. 4/903: 
C. Jud. 13/903. 

6. Cind între doi comercianţi! 
există un contract de cont curent, 
garantat priu niște cambii, unul 
dintr'înșii nu poate cere declara- 
rea în stare de faliment a celui- 
Jalt, pe baza cambiilor, cît timp. 
acest contract este încă în fiinţă. 

C. Cas. 111 No. 37/909 în Ju- 
risprudenţa No. 10/909. 

7. Pentru declarațiunea fali-. 
mentului după cererea ori cui sau 
chiar din oficiu, nu e nevoe ea 
falitul să fie citat, se poate da 
hotărîrea de declararea stărei de 
faliment și fără citarea debitoru-



44 

lui și fără citarea creditorilor cari 
au cerut-o. 

7. Com. Napoli; 7 Mai 1883: 
Apel Roma 28 Febr. 1884; Apel 
Aquila 117 Mart 1887; Apel Roma 
17 Mai 1890; Tr. Luca 29 Nov. 
1890; Apel Venezia 10 Mart 1893; 
în Ingaramo. 

8. Creditorul care provoacă de- 
clarațiunea falimentului debito- 
rului său, fiind de bună credinţă 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 705. Dacă încetarea 
plăţilor unui 
este notorie, sau dacă ea 
rezultă din alte fapte ne- 
îndoioase, tribunalul va de- 
clara falimentul din oficiu; 
însă va putea de va crede 
necesar, să asculte mai în- 
tăi pe falit. 

comerciant 

  

Art. 704—705 

şi influențat de-o serie de impre- 
jurări, că dehitorul său: ar fi înce- 
tat plăţile, nu poate fi condamnat 
la daune, dacă cererea sa a fost 
definitiv respinsă. 

Apel Casale 2 Martie 1884 ; Cas. 
Torino 17 lulie 1885; Apel Bresria 
4 Ian. 1888; Apel Milano 9 April 
1889; Cas. Torino 11 Iulie 1890; 
Cas. Napoli 5 Sept. 1891 ; în In- 
garamo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 688. Se sia notorio 
o se per altri mezzi siavi 
sicura notizia che un com- 
merciante abbia cessato di 
are i suoi pagamenti, il 
tribunale deve di chiarare 
il fallimento d'ufficio, ma 
puo, se lo crede necessario, 
sentire previamente il fal- 
lito. 

Bibliografie. V. Dimitriu: Curs 1910/11 pag. 1216 urm.; M. A. Dumi- 
trescu: Comentarii Cod. Com. VII pag. 153 urm.; C. N. Toneanu: ] 

Code Com. d'ltulie art. 688; L. Bolaffio— Mass6-Dari art. 1 pag. 62 şi urm.; I. Bobl: 
falimente fuse. 

-688 ; Vidari VIII 7437 şi urm.; AL. Degre: Scrieri juridice III pag. 108 şi urm.; |. 
N. Cezărescu—E. Dan : Cod. Com. adnotat art. 7U5 pag. 21. 

Doctrină. 1. Preptul conferit tribunalului în cazul art. 705, e 
o derogare de la principiul de procedură civilă, că judecătorul nu 
statuiază de ciţ atunci cind e sesizat. 

(01. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 153). 
2. Imprejurarea că tribunalul e deja sesizat de o cerere în de- 

clarare, făcută de unul din creditori, nu-l împiedică defel, a procede 
el, la o declarare din oficiu, dacă se convinge, bine înţeles, că înce- 
tarea plăţilor e notorie sau rezultă din fapte neindoioase. E chiar 
dator să o facă aceasta, cînd vede, sau prevede obiecțiuni sau con- 
troverse relative la calitatea, capacitatea sau dreptul creditorului de 
a fi făcut acea cerere. (In acest sens, Bonelli No. 129; Calamandrei
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No. 72; Cuzzeri Ed. 2 No. 65 ; Liuciani No. 175; Lyon Caen No. 108; 
Contra : Masi p. 209; Vidari No. 7439). 

(M. A. Dumitrescu op. cit pag. 156 urm.). | 

3. O părere. Pentru că legea prin art. 701 dă drept tribunalului 
a declara falimente și din oficiu, nu este un inconvenient sau o mă- 
sură vexatorie pentru comercianții cinstiţi, a se da judecătorului sin- 
die dreptul a cere declararea în faliment a unui comerciant care e 

în încetare de plăți notorie sau care areun număr de poliţe protes- 
tate. Cu chipul acesta s'ar pune o stavilă concordatelor oculte şi ere- 
ditorii traficanţi, nu vor mai avea 'Geaziunea să îngloadă din ce în ce 
mai mult pe comercianții nenorociţi cari cad pe mîna lor. 

„Numai astfel comercianții loviți de soartă, vor preferi încheierea 

unui morator, unor concordate oculte care-i ruinează în dauna majo-! 
rităţei creditorilor și-i împinge la un faliment sigur și rușinos. 

(Extras din raportul No. 1257/96 al d-lui Em. Cernătescu președ. . 
Trib. Fălciu către Ministerul justiţiei, publicat in C. Jud. No. 7/96). 

Jurisprudenţă. 1. Vezi No. 1 
de la art. 722. 

2. Vezi și nota 1: dela art. 701. 
3. Legea cere îndeplinirea a 

două condițiuni, pentru ca un 
debitor să poată fi declarat în 
stare de faliment. Trebue: 1) ca 
debitorul să fie comerciant; 2) ea 
el să fi încetat plăţile și că da- 
toria în baza căreia el este ur- 
mărit să fie comercială. 

De cite ori tribunalul de cv- 
merţ a constatat încetarea plăţi- 
lor din partea unui debitor co- 
mercial, de atitea ori el este le- 
gat prin această constatare, că 
trebue să declare pe debitor în 
stare de faliment, fără a cerceta 
consecințele mai mult sau mai 
puţin tolositoare, mai mult sau 
mai puţin dăunătoare ce această 
declarare ar putea să aducă fie 
masei creditorilor, fie falitului. 
Obligaţia tribunalului: intemein- 
du-se pe un interes de ordine pu- 
blică și pe interesul general al 
comerţului, aceste interese supe- 
rioare nu permit de a lăsa în ea- 
pul afacerilor sale *pe un comer-   

ciant a cărui încetare de plăţi a 
fost constatată în mod regulat. 

TPrib. Com. St. Etienne. 905 C. 
Jud. 18/906. 

4. A se vedea nota 13 și 14 de: 
la art. 842. 

5. Tribnnalul este în drept a 
declara din oficiu pe un comer- 
ciant în stare de faliment, însă, 
pentru aceasta trebue ea înceta- 
rea plăţilor să fie notorie, adică, 
să fie cunoscută de mai mulţi, sau 
să rezulte din fapte neindoioase. 

Această măsură, de o extremă, 
gravitate, care poate atrage după, 
sine ruina comerciantului, nu îre- 
bue luată pentru o jenă momen- 
tană și trecătoare a comereian 
tului. 

C. Apel Buc. I No. 43/96 in 
C. dud. No. 33/%. 

6. După art. 117 C. Com. aso- 
ciatul comanditar răspunde pînă. 
la concureuţa mizei sale, de pier- 
derile și datoriile sale; iar art. 
867 C. Com. spune categoric, că 
falimentul unei societăţi în co- 
mandită, produce și falimentul so- 
ților ilimitat responsabili, adică a.
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soților comanditaţi. Conform re- 
gulei stabilite de legiuitor în art. 
701 C. Com., falimentul unui co- 
merciant sau al unei firme co- 
merciale, nu poate fi provocat de 
cît din oficiu, cind starea de în- 
cetare de plăţi este notorie, sau 
de către unul sau mai mulţi cre- 
ditori ; cu alte cuvinte, în cazul 
“cînd încetarea plăţilor nu - este 
notorie, declaraţiunea falimentu-. 
lui nu poate fi provocată de cît 

- de acei cari vor fi în măsură să 
dovedească calitatea de creditor 
cu acte valabile și opozabile ce- 
lui cerut în faliment; mai trebue 

CODUL CON. ROMÎN 

Art. 706 1). In cea dintii 
zi a fie cărei săptămîni, por- 
tăreii și judecătorii de pace, 
vor transmite președintelui 
tribunalului de comerţ, în 
jurisdicţiunea căruia se află, 
sau a tribunalului civil ca- 
re-i ţine locul, un tablou de 
protestele făcute în cursul 
săptămînei precedente. 

Acest tablou trebue să a- 
rate data fie cărui protest, 

  

  

5—106 

să probeze încă insolvabilitatea a- 
cestuia, adică imposibilitatea de a 
achita datoria la seadenţă. . 

Ne fiind vorba de datorii per- 
sonale ale sociețăţii pirite ci de 
o datorie contractată de firmă. 
acțiunea în declarare nu poate fi 
admisă, de cit atunci cînd reela- 
mantul pe eale principală, ar pu- 
tea să obţie o hotărire condam- 
natoare contra societăţii, justificînd 
cu această ocazie, că zisa socie- 
tate, prin actele făcute, a pierdut 
beneficiul art. 117 C. Com, 

Trib. Ilfov Com. No. 1095/901 
în Eft. Antonescu II p. 175. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 689. Nei primi sette 
giorni d'ogni mesei notari 
e gli uscieri devono tras- 
mettere al presidente del 
tribunale di commercio nel- 
la cui giurisdizione risie- 
dono o del tribunale civile 
che ne fa le veci, sopra op- 
portuno modello a stampa 
somminiştrato dal tribu- 
nale medesino a spese d'uf- 
ficio, un elenco dei protesti : 

1). Dim aci mai jos și articolele 35 și 25 din regulamentul Codului de comerț. 
„cari sunt în legătură cu acest text. 

Art. 35 regul. Cod. Com.: Tabloul lunar (azi săptămînal) al protestelor “Cam- 
biale prescrise de art. 702 (azi 706) Cod. Com. trebue să conţină indicaţiunile arâtate 
în art. 25 din acest regulament. 

Fascicolele lunare, ale tablourilor sus zise, vor fi întrunite din an în an în- 
trun dosar destinat pentru aceasta. 

Art. 25 dim regul. Cod. Com.: In marginea registrului prescris de codicele de co- 
merţ pentru transcripțiunea. actelor de protest. numerotat, parafat și vizat de pre- 
şedinte, portărelul şi judecătorul de ocol vor indica : 

1) Data fie cărui "protest; 
2) Numele, pronumele și domiciliul sau reşedinţa reclamantutui : 
3) Numele, pronumele, firma comercială și domiciliul sau reședința persoa- 

nci, ori firma socială sau denumirea și sediul societăţei contra căreia s'a făcut pro- 
testul ; 

4) Suma datorită: 
5) Motivele refuzului de plată.
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numele şi domiciliul per- 
soanelor cărora s'a făcut și 
cari au cerut protestul, sca- 
denţa obligaţiunei protes- 
tate, suma datorită și mo- 
tivele refuzului de plată sau 
de acceptare. 

Un duplicat de pe acest 
tablou, se va trimite Came- 
rei de comerţ respective 
pentru publicare. 
_„Aceste tablouri se vor 
face pe formulare tipărite, 
trimise de minister, și vor 
trebui 'să fie cusute în fas- 
cicule lunare şi păstrate la 
greiă, pentru ca ori cine să 
poată lua cunoştinţă de din- 
sele. 

Portărelul sau judecăto- 
rul de pace, care nu în- 
deplinește această îndoită o- 
bligaţiune, va fi supus la o 
amendă de la 5 la 50 lei, 
pe care o va pronunţa com- 
plectul tribunalului în ca- |, 
mera de consiliu şi fără 
apel.—   

706 47 

fatti nel mese precedente. 
L'elenco deve indicare la 
data di ciascun protesto, il 
nome, il cognome e il do- 
micilio delle persone alle 
quali fu fatto e del richie- 
dente, la scadenza dell'obbli- 
gazione protestata, la som- 
ma dovulta e i motivi del 
rifiuto del pagamento. 

Gli elenchi devono essere 
di mese in mese riuniti in 
fascicolo e conservati nella 
cancelleria, affinche ognuno 
possa prenderne notizia. 

II notaro o lusciere che 
non adempie quest'obbligo 
6 punito con pena pecunia- 
ria estensibile dalle lire cin- 
que alle lire cinquanta. 

Bibliografie, V. Dimitriu: Curs pe '1910/911 pag. 1217 urm.; |. N. Ce- zărescu—E, Dan: 
“Cod. Com. adnotat art. 706 VI pag. 

) Cod. Com. adnotat. art. 706 p. 23 și urm.; M. A. Dumitrescu: 
g. 156 și urm.; C. N, Toneanu: falimentele fasc. I p- 6 şi urm.; 1. Boll: Cod. Com. d'Italie art. 689 ; L. Bolaffio—Mas6-Dari: art. 689 p. 35 şi urm.; AL. Ingaramo art, 689 p. 40 şi urm.; Vidari VIII No. Supino: la publicita dei prolesti Dir. Com. Il 3, 32 ; Namur: 

71440 şi urm.; 
UL p. 40 urm, 

Notă. 1. Art. 706 în 1895 menținea tablourile lunare și nu co- 
prindea aliniatul relativ la publicare. Dus proiectul la Cameră, Minis- 
tul justiției a cerut revenirea asupra disp. art. 706 C. Com. şi de- 
parte de a îngrădi secretul protestelor eu garanţii prea mari, a ce- 
vut să se organizeze o publicitaţe bine combinată, și că dacă în lo- 
cul tablourilor lunare a prevăzut liste săptămiînale, a făcut aceasta
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pentru ca să permită publicului să se ţie în, curent, din 7 în 7 zile 

cu starea protestelor. 

2. La 1887 se propusese în Adunarea deputaţilor un amenda- 
ment de d. C. Arion cu privire la tablouri: „aceste tablouri sunt pu- 

“blice“, amendament a cărui respingere s'a cerut ca un pleonasm, 
ideie care a fost părăsită de legiuitorul din 1895, modificînd textul. 

Jurisprudenţă: Ziarul, care pu- 
plică în moa greșit un protest, 
scapă de răspundere, dacă ero- 
rile strecurate se găsesc deja în 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 707. Comerciantul 
care sa retras din comerţ 
va putea fi declarat în fa- 
liment, însă numai în de- 
cursul a cinci ani de la a- 
cest eveniment şi numai 
cînd încetarea plăţilor a a- 
vut loc în timpul exerciţiu- 

“lui comerțului, sau chiar 
în anul următor, peniru 
datorii degurgind din ace- 
laşi exerciţiu. 

Se va putea încă declara 
falimentul după moartea 
comerciantului, însă numai 
în decursul anului de la a- 
cest eveniment. 

Com. 695 urm.; Ital. 690; 
Fr. 437, 20. 30; Belg. 437, 
20, 30—   

tabloul oficial aflat în grefa tri- 
bunalului. 

O. Apel Milano 3 Mai 1892 în. 
Ingaramo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 690. Pu6 essere di- 
chiarato il îallimento del 
commerciante che siasi _ri- 
tirato dal commercio, ma 
.soltanto entro cinque anni 
da tale avvenimento, e pur- 
che la cessazione dei paga- 
menti abbia avuto luogo: 
.durante lesercizio del com- 
mercio, od anche nell' an- 
no succesivo per debiti di- 
pendenti dall'esercizio me- 
desimo. , 

Pu6 anche dichiararsi il 
fallimento dopo la morte 
del commerciante, ma sol- 
tanto entro un anno da tale 
avvenimento.— 

Bibliografie, T. Stelian: Curs Dr. Com. 1908/9; V. Dimitriu: Curs Dr. 
Com. 1910/911 pag. 1206 urm.; M. A. Dumitrescu: Coment. Cod. Com. VI pag. 159 
urm.; C. N. Toneanu: falimentele fasc. 1 pag. 68 urm.; F. Ciorapciu: Encicl. jurid. 
II pag. 13% urm.; Barozzi: jurisprudența II lit. E; |. N. Cezărescu-Dan: Cod. Com. 
adnotai art. 707 p. 23; 1. Bobl: Code Com, d'Italie art. 690; L. Bolaffio-Mas6-Dari 
art. 690; E. Vidari VIIL No.739% şi urm.; Al. Ingaramo art. 690 pag. 418; Dalloz: 
Repertorie No. 57; Alauzet No. 1642; P. Namur: Cede Com. Belge III p. 6 urm.; 
H. T. Rivitre: Code Com. franţais p. 674 urm.; Cohendy-Darras: Code de Commerce 
annote II].
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Doctrină. 1. În ce privește comerciantul încetat din viaţă, de- 
clararea, se va face numai în virtutea creanţelor dobindite în timpul 
exerciţiului comerţului şi cînd încetarea plăţilor a avut loc în timpul 
vieţei comerciantului ; căci nu trebue să se lovească în onoarea ne- 
pătată a defunctului. ” 

Motivele ce ne conduc a adopta această soluţiune sunt de or- 
dine: istorică, de text, de rațiune și de interes practic. 

I) Argnment istoric : Art. 707 din legea noastră este tradus exact 
din codicele italian, art. 690. În Italia ca și la noi în legislaţiunea, 
anterioară celei actuale, există dispozițiunea, că încetarea plăţilor 
trebue să fie anterioară morţii ; dar legiuitorul actual italian a supri- 
mat-0. Suprimarea e făcută nu pentru a se adoptă un nou mod dea 
vedea, ci a tost făcută „per brevita“, pentru a se rotumji fraza, eli- 
minindu-se părţile inutile. Dovadă că legiuitorul n'a înţeles să adopte 
0 normă nouă, din pasagiul invocat din lucrările pregătitoare culese 
și coordonate de Marghieri sub titlul de „L motivi del nuovo codice qi 
commercio italiano“, volumul II partea II pag. 465, se vede că facul- 
tatea juridică din 'Torino examinind proectele comisiunei compilatoare 
și a Ministerului de justiție, observă că, pentru prima, oară se întro- 
duce în legislațiunea comercială și declaraţiunea în stare de faliment 
a comerciantului retras din comerţ și ţinind seamă că proectul per- 
mitea ca o atare declarare să se.poată face și în cazul cînd înceta. 
rea plăţilor ar interveni în cursul anului de la retragere, opunea că 
și în acest caz, pentru a se putea dobindi declararea falimentului, 
încetarea plăţilor ar trebui să se fi produs tot în timpul cînd comer- 
ciantul își exercită comerțul. Cu alte cuvinte, nu numai că pentru 
declaraţiunea după moarte, nu se întroducea nici o modificare, dar 
mai mult încă, se critică proiectul tocmai fiind că prevedea că falimen- 
tul comerciantului retras poate fl declarat, deși încetarea plăţilor nu 
avusese loc în timpul exerciţiului comerțului. Această obsârvaţiune e 
aproape decizivă pentru a se preciză intenţiunea legiuitorului italian, 
cu privire la redactarea ultimului aliniat de sub art. 690 Cod. italian 

Dar legiuitorul nostru, care se găsea exact în aceiași situațiune 
ca și legiuitorul italian, a împrumutat dispozițiunea fără a-i face cea 
mai mică alterare ; e logic prin urmare a admite, că şi-a însușit-o în 
totul cu același cîmp de aplicaţiune; ceia ce explică pentru ce în 
noul cod e suprimată propozițiunea, incidentală, care prevedea formal 
că încetarea "plăţilor trebue să fie anterioară, morţii. 

Il) Argument de text.— Legea, în art. 695 prevede trei elemente 
consecutive stării de faliment : 7) calitatea de comerciant ; 2) înce- 
tarea plăţilor; 5) datorii comerciale; iar lipsa ori cărui din aceste 

4&
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trei elemente constitutive, fac imposibilă starea, de faliment. Cu toate 
acestea, legea în art. 707 prevede o excepţiune de la regula generală 
—și deci de strictă înterpretare:—că poate fi declarat în faliment co- 
merciantul care s'a retras din comerţ, sau care a încetat din viaţă. 

Primul aliniat al art. 707 derogă de la două din elementele 
constitutive ; la calitatea de comerciant și la încetarea plăţilor în mo- 
mentul retragerei comerciantului. Cel de al doilea aliniat însă, refe- 
ritor la încetarea comerţului prin moartea comerciantului, derogă de 

la norma generală numai cu privire la calitatea de comerciant, 
Ambele aceste excepțiuni sunt regulamentate în mod special 

prin cîte un aliniat deosebit; pentru fie care trebue deci să aplicăm 
regula de interpretare amintiţă. Așa dar, cînd pentru retragere le- 
giuitorul prescrie că încetarea plăţilor poate interveni nu numai în 
timpul exerciţiului comereiului ca în cazurile ordinare, ci chiar după 

încetarea lui, el creiază o derogare, ce, fiind de strictă înterpretare, 

nu se poate aplică de cît în cazul special pe carea avut legiuitorul 
în vedere; prin urmare numai la retragerea din comerţ. 

Din contra, cînd același legiuitor în aliniatul următor, prevăzind 
excepțiunea relativă la declararea falimentului unui comerciant mort, 
nu face nici o menţiune despre încetarea plăţilor, trebue să recunoa- 

ştem că, cu privire la acest element constitutiv, el n'a voit a face 
nici o derogare și ca consecinţă, a lăsat ca norma generală să se 

aplice ; cu alte cuvinte, că după cum în cazurile generale încetarea 
plăţilor trebuie să intervină în timpul exerciţiului comerţului, tot ast- 
fel și în cazul acesta special, încetarea plăţilor trebuia să aibă loc pe 
timpul cînd defunctul a exercitat comerţul, adică înainte de moarte: 
Inutilitatea reproducerei acestui element constitutiv, e deci vădită. 

III) Argument de rațiune a legei.—Normele statornicite pentru 
retragerea, din comerţ, nu pot fi aplicabile cazului de încetarea din 
viaţă a comerciantului, dată fiind ptea mare deosebire între ele spre 
a fi posibilă o regulamentare comună prin una și aceiași dispoziţiune : 
prin retragerea din comerț, comerciantul poate combină termenile 
obligaţiunilor astfel, ca nici una să nu devină exigibilă de cit la un 

timp care-l crede el necesar, posterior retragei sale; astfel că dacă 
încetarea plăţilor ar fi numai anterioară evenimentului retragerei din 
comerţ, el sar sustrage cu ușurință de la declararea în faliment ; 
din contra, cînd e vorba de uri comerciant care a încetat din viaţă, 
exerciţiul său comercial își rupe firul în mod năprasnic şi ori ce ten- 
dință din parte-i, spre a mască situațiunea sa adevărată e imposi- 
bilă. Aplicaţiunea maximei „eadem ratio, eadem lex“, ar fi o mon- 
struozitate.
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Retragerea permite comerciantului, să păstreze singur finele 
administraţiunei averei. sale ; neindeplinirea obligaţiunilor contractate 
de mai înainte, e fructul operei sale proprii ; încetarea plăţilor trebue 
să-i fie lui personal imputabilă; nu tot astfel și în caz de moartea 
comerciantului : bunurile sale trec sub administraţiunea altora, neîn- 
deplinirea obligaţiunilor poate fi fructul relei credințe sau nechibzu- 
inței moștenitorilor, dar nu poate fi în niei un caz, opera defunctu- 
lui; încetarea plăţilor poate fi străină fostului. comerciant, eare în 
timpul vieţei sale fusese un model de punctualitate, cu privire la plata 
datoriilor gale. 

IV) Argument de interes practic. Dacă sar admite că legea, 
a luat în consideraţie şi încetarea plăţilor posterioară morții, ar trebui 
să criticăm pe legiuitor diu cauza unei omisiuni importante : pînă 
cind poate să intervină o atare încetare, căci la retragere a fixat un 
an față de 5 pină cînd se poate cere declararea ? Nu se poate admite 
același termen de un an, în caz de moarte, căci s'ar putea, întîmplă 
ca momentul nașterei dreptului de a provocă falimentul, să coincidă 
cu acel al pierderei lui, dacă încetarea plăţilor survine în ultima zi a 
anului după moarte, ceia ce de sigur ar fi absurd ; mai este apoi și 
regularea situației moștenitorilor defunetului falit, cu diversele for- 
malităţi ale procedurei și mai cu seamă cu feluritele contestaţiuni ce 
se ivese la trimiterea în posesiune, care iarăşi e un motiv că numai 
încetarea plăţilor înainţe de moartea comerciantului, poate constitui 
elementul necesar declarărei falimentului comerciantului deceda, 

(V. Dimitriu Curs de drept comercial anul 1910/911 pag. 1206 
Și în C. Jud. No. 80/910, W. D. Chirculeseu C. Jud. 80/910). 

Contra Gr. L. Trancu-Laşi în C. Jud, No. 10/91]. 
2. Termenul de 5 ani nu poate fi întrerupt prin o cerere în 

declarare respinsă, întru cît motivele pentru care legiuitorul a ţăr- 
murit posibilitatea de declarare înăuntrul termenului de 5 ani, nu 
permit absolut nici o prelungire; termenul de 5 ani nu e susceptibil 
să fie intrerupt, sau suspendat, prin cauzele cari întrerup, sau suspendă 
preseripţiunea. 

(M. A. Dumitrescu Cod. Com. comentat VI p. 160), 
3. Incetarea plăţilor e survenită în intervalul anului dela moarte 

și pentru datorii decurgind din timpul vieţei. Naşte întrebarea dacă 
în asemenea condițiuni poate să se declare falimentul după moartea 
„comerciantului? două păreri sunt emise: 

4) Argumente în sens afirmativ : 
a) Se poate declară falimentul, pentru că altfel, comerciantul 

care ar presimţi că o să ajungă la dezastru, sar sinucide pină n'a
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ajuns în încetare de plăţi, ca să scape astfel numele său și pe moșteni- 
torii săi de rușinea unui faliment. Legiuitorul n'a voit să încurajeze sinu- 
ciderile. Comercianţii vor ști că în zadar s'ar sinucide, căci chiar dacă 
încetarea, plăţilor va surveni în urma sinuciderei, întru cît însă va. 
fi vorba de datorii din timpul vieţei, ei tot vor fi declaraţi faliți după 
moarte. b) Nu e logic ea prin faptul morţii să se paralizeze un drept 
al creditorilor: acela de a dobindi un mijloc de executare colectivă. 
și economică și mai ales, de a putea anulă diferitele acte, pe car; 
le-a făcut debitorul înainte de a muri. e) Codul nostru vechiu, ante- 
rior anului 1887, avea art. 185, care în mod categorie cerea pentru 
cazul de moarte, condiţiunea că falitul să fi murit în încetarea plă- 
ţilor. Ori, din momentul ce în legea nouă s'au suprimat aceste cu- 
vinte, însemnează că s'a renunţat la această condiţiune și prin ur- 
mare, e indiferent dacă încetarea plăţilor există în timpul vieţei sau 
a survenit în urma morţii (însă bine înţeles, pentru datorii decur- 
gînd din timpul vieţei). d) E adevărat că legiuitorul actual prevede 
în mod expres, numai pentru cazul retragerei, posibilitatea de a obţine 
declararea in faliment, pentru încetare de plăţi survenită în anul ur- 
mător înceţărei comerțului; dar e logic să asimilăm în această pri- 
vință cazul morţei cu cazul retragerei, chiar în lipsă de text expres 

„relativ la ipoteza morţei, de oare ce aliniatul art. 707, relativ la 
moarte, nu trebue citit izolat, ci în legătură cu partea întiia, relativă 

la retragere. În aliniat, legiuitorul a menţionat numai durata de un 
an, căci numai în privința duratei a voit să deroage de la ipoteza 
unde e o durată de 5 ani; dacă ar fi voit să deroage și in privinţa 
încetărei plăţilor, și să nu permită declararea după moarte de cit în 
cazul cînd încetarea a avut loc în timpul exerciţiului comerţului, ar 
fi spus-o. 

B) In părerea negativă se zice că comerciantul nu poate să 
fie declarat falit după moarte, de cit în cazul și cu condițiunea ca 
el să fi fost în stare de încetare de plăţi pe cînd trăiă şi deci un 
comerciant mort înainte de încetarea plăţilor nu mai poate fi decla- 
rat falit. 

Argumente: 

a) Acolo unde legea a voit să permită declararea în faliment 
pentru o încetare de plăţi survenită ulterior încetărei comerţului, a 
spus-o : în caz de retragere; pentru cazul morţii n'a înscris o aseme- 
nea prescripţiune : ubi lex voluit, dixit. Pe cale de interpretare nu 
putem întinde textul de la retragere la ipoteza morţii, căci acel text 

prevede o derogare, iar excepţiunile sunt de strictă interpretare. Este:
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derogare, pentru că în dreptul comun ca cinevă să poată fi declarat 
falit, se cere coexistenţa calității de comerciant cu încetare de plăţi. 
b) Discuţiunile urmate cu ocazia alcătuirei codului italian sunt oare 
cum în acest sens. c) Cind încetarea plăţilor are loc după moartea 
comerciantului e absurd a se zice că e] a încetat plăţile. d) Nu e 
drept să declari falit pe un om, care, ctt a trăit şi-a făcut onoare 
angajamentelor lui, și care, dacă ar fi continuat să trăiască, ar fi 
înlăturat poate criza prin mijlocul creditului, sau printr'o speculaţiune 
fericită, ori căsătârie sau moștenire avantajoasă. 

Estras din Cod. Comercial comentat VI pag. 163 şi urm. al 
d-lui M. A. Dumitrescu. 

4. Declararea în făliment nu face să cadă inseripţiunile ipote- 
care pe cari le-a consimţit eredele, pentru că retroactivitatea din arţ. 
1743 Cod. civil, e o derogare gravă de la principii, chiar nedreaptă 
și nu o putem întinde în lipsă de text. Din momentul ce art. 1743 
C..Civ., respectă ipotecile anterioare acordate de erede, intru cît nu 
s'a înscris cererea de separare, în lăuntrul termenului de 6 Juni, cum 
putem recunoaște aceiași eficacitate unei pronunțări de sentinţă și 
în lăuntrul unui an? 

Creditorii defunctului au însă acţiunea pauliană. 
(ML. A. Dumitrescu op. cit. pag. 169 urm.). | 
5. Creditorii descendenţi, după moartea ascendentului, nu pot 

cere declararea acestuia în stare de faliment, căci art. 704 le pro- 
hibă cererea în declarare, fără să facă o distineţiune bazată pe îm- 
prejurarea că debitorul trăește sau a murit. Chiar dacă textul ar 
prevede prohibiţiunea în timpul vieţei debitorului, prin a fortiori ar 
trebui să le interzicem dreptul să ceară declararea după moarte, 
căci cu asemenea cerere morala publică ar fi și mai sfidată. 

(A. A. Dumitrescu op. cit. pag. 115). 
6. Moștenitorii unui comerciant, pot să ceară declararea, ca re- 

prezentanţi ai defunctului, (dacă nu sunt în același timp și creditori, 
și rude în gradul art. 104 Cod. Com.) dacă au primit succesiunea 
sub beneficiu de inventar; de oare ce moștenitorii reprezintă și con- 
tinuă persoana defunctului și succed în drepţurile şi datoriile lui. Nu 
e nevoie să ceară declararea, toți moștenitorii, e destul unul. Mai 
drept ar fi să nu poată cere declararea, de oare ce e în contra mo- 
ralei publice, ca un erede să aibă dreptul să înegrească memoria 
autorului său. 

(M. 4. Dumitrescu op. cit. pag. 176 urm.). 
7. Se poate declară în stare de faliment un comerciant încetaţ 

din viaţă, în termen de un an de la moarte, indiferent de data în-
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cetărei plăţilor, dacă ea datează din timpul vieţei, sau din cursul a- 
nului după moarte, destul numai ca ea să fie pentru datorii comer- 
ciale, din timpul exerciţiului comerţului și că cererea pentru decla- 
rare să se fi făcut înlăuntrul acestui termen. 

Argumeute de text. Art. 707 C. Com. e astfel redactat că ulti- 

mul aliniat, care se ocupă de chestiunea de faţă, face corp cu restul 
articolului și la interpretare trebue să ne referim la aliniatul de mai 
sus ; aliniatul începe: „Se va putea încă... ori o înterpretare grama- 

ticală ne arată că acest încă se referă la condiţiunile de mai sus și 
în acele condițiuni se poate declară în faliment comerciantul retras 
din comerţ, chiar dacă a încetat plăţile în cursul anului după retra- 
gere, deci aceleași condițiuni se cer și pentru comerciantul mort ; 
art. 437 din codul francez nu poate veni în ajutor de cit ca studiu 
comparativ, fiind alt text și altă soluţie: „La faillite d'un commer- 
cant peut &tre deelar6e apres son dâcâs lorsquiil est mort en tat 
de cessation de payements... ete.“ Apoi textul italian 690 „Pud anche 
dichiarasi...“, din care s'a tradus al nostru 707, are aceiaşi cuprindere. 

- Argumente de rațiune. Argumentului — că nu poţi face pe cinevă, 
răspunzător de faptele altuia și cu atit mai mult pe un mort, care 
nu se poate apără și răspunde, care e averea ce ar fi lăsat și care a, 
dispărut în mare parte,—se poate răspunde: se va recunoaște că cre- 
ditul comercial, a cărui sancţiune e falimentul, cere a fi garantat 
pînă la sfîrșit; creditorii defunctului contractase cu el în baza ga- 
ranţiilor procedurei falimentului și ei nu puteau fi părăsiți sau lipsiţi 
de garanţii pentru faptul că comerciantul a încetat, din viaţă printr”o 
moarte neprevăzută sau calculată ; căci, ori comerciantul defunct prin 
moarte-i încetează și comerțul și în acest caz decesul e dublat și de 
o retragere și pentru ambele se impune aceiași soluție, ori urmașii 
comerciantului defunct continuă comerțul și în cazul acesta legiuito- 
rul s'a găsit în faţa tabloului de dificultăţi inextreeabile: pe cine să 
declare falit ? (succesiunea, minorii, tutorele, curatorele, copii majori, 
etc.); se impunea dar ca legiuitorul să dea un termen în care să 
considere încă pe defunct ea răspunzător de angajamentele lui, ter- 
men de un an de la moarte;i, fixat prin textul 707. 

(. Jonescu- Dolj în C. Jud. No. 80/910). 

8. Se poate declară după moarte falimentul, atunci cînd înce- 
tarea plăţilor nu s'a întîmplat în timpul vieţei comerciantului, „ci în 
anul următor. 

Chestiunea e în adevăr controversată însă trebue să ţinem cont 
în asemenea controverse, de opiniunea care se fondează pe intenţiu- 
nea legiuitorului și care este mai în înteresul comerțului. A nu de-
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clara falimentul atunci cînd încetarea plăţilor a survenit după moar- 
tea, comerciantului, cind poate a luat naștere, s'a plămădit în timpul 
vieţei, este a lovi in interesul creditorilor şi mai mult în interesul 
comerțului, bazindu-ne pe o supoziţiune ; fiind că nu se poate zice că 
dacă comerciantul ar fi trăit el ar fi putut, poate, împiedică decla- 
rarea falimentului său, fiind că aceasta este o supoziţiune, care nu 
poate nici odată întemeiă o deciziune în drept. Precum 'ar fi putut 
împiedică falimentul, tot așa ar fi putut să nu-l împiedice și atunci 
avem supozițiune pentru supoziţiune. 

Dar dacă motivul bazat pe supoziţiune nu e puternic, însuşi 
textul art. 707 C. Com., bine examinat și interpretat, ne conduce la 
soluţiunea de a vedea, că nu e nici o diferență, între cazul comer- 
ciantului retras și comerciantului mort, în ce privește declararea în 
faliment, de cit in privința termenului în care se poate declara. Pen- 
tru cel dintii cinci ani după retragere, pentru cel de al doilea un 
an după moarte. În adevăr al. 2 al art. 707 C. Com. se ocupă în 
special cu comerciantul încetat din viaţă şi prevede că în timp de 
un an se poate cere declararea în faliment, însă mu spune dacă în- 
cetarea de plăţi este survenită înaintea morței sale, sau după moarie ; 
nu“spune nici ceia ce spune în aliniatul 1: datoriile trebue să decurgă 
din acelaşi exerciţiu. 

Dacă acest aliniat -tace asupra acestei chestiuni, cauza este că, 
legiuitorul a spus-o în al. 1 și n'a mai voit să mai repete în al. 2 
ceia ce zisese mai înainte, pentru că nu voiă de cît să facă o sin- 
gură diferenţă, adică : în caz de moarte în loc să lase 5 ani termenul 
pentru declarare cum eră pentru comerciantul retras, a prevăzut. 
numai un an, pentru a nu lăsă prea mult timp pe moștenitori, într”o 
stare de suspensiune, ei cari n'au exercitat comerţul și n'ar putea să 
lămurească afacerile defunctului, așa cum o poate face comereian- 
tul retras. 

Apoi de ce am distiige între cazul din al. 1 al art. 707 Cod. 
Com. și cazul din al. 2? De- ce în cazul al.1 se poate declară fali- 
mentul cînd încetarea a survenit în anul după retragere (pentru da- 
torii decurgind din exerciţiul comerţului din timpul vieţei) şi n'am 
putea cînd încetarea a survenit în anul după moarte? 

„Dacă; legiuitorul n'a respectat în alin. 2 ceia ce zisese în alin. 
1, cauza este că alin. 2 nu e de eit complimentul alin. 1, și raţiunea, 
fiind identică, legiuitorul n'avea necesitate să mai repete acelaşi lu- 
cru ; însă cînd a voit să facă deosebire între cazul de moarte şi de 
retragere, atunci a adăogat că termenul acţiunei este de un an dela
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moarte, nu de cinci ani ca în caz de retragere, răminind însă ne- 
greșit a se aplică regula pusă în al. 1 şi la cazul din al. 2.. . 

Dar ceva mai mult, spre a se susține că în caz de moarte se 
cere ca să fi survenit încetarea plăţilor în timpul vieţei, trebue a se 
referi tot la alin. 1, fiind că alin. 2 tace în această privinţă. 

(C. N. Toneanu în Pagini juridice No. 37/908). 

Notă. Am reprodus în extenso toate părerile ce am adunat, 
pentru ca să se vadă cit de puternice sunt argumentele ambelor 
păreri. 

Deși destul de întemeiate motivele și susținută de juriști de 
seamă părerea, că încetarea plăţilor să fie în momentul morţii co- 
merciantului, închinăm spre părerea contrară ca fiind—după noi—și 
mai juridică şi echitabilă, 

Jurisprudenţă. 1. Vezi nota 1 
dela art. 722. 

2. Vezi nota 17 dela art. 69. 
3. Penţru ea un comerciant să, 

fie declarat în stare de faliment, 
se cere o încetare reală a plăţi- 
lor, adică o stare de insolvabili- 
tate neîndoioasă, care nu-i per- 
mite a duce mai departe aface- 
rile-i comerciale. Neplata unei 
singure cambii nu poate conduce 
la declararea în stare de faliment, 
cînd comerciantul este într'o stare 
de solvabilitate neîndoelnică. 

Trib. Ilfov Com. No. 1599/99 în 
C. Jud. No. 18/99. Trib. Iași II 
4 Nov. 1900 în C. Jud. No. 81/900 

4. Cind un comerciant nu are 
de cit un singur creditor, nu poate 
fi declarat în stare de faliment, 
pentru încetare de plăţi, întru ett 

“acest unice creditor are drept gaj 
întreaga avere a debitorului său 
și deci poate urmări satisfacerea 
creanţelor sale pe căile legale de 
constringere. - 

Trib. Vîlcea No. 39/901 în C. 
Jud. No. 41/902. 

5. Dacă pentru debitor, aface- 
rea este de natură comercială, 
cum este emiterea -unui bilet la   

ordin de către un comerciant, 
chiar pentru bani împrumutaţi, 
el poate fi declarat în stare de 
faliment, dacă se găsește în în- 
cetare de plăţi. | 

Un comerciant poate fi decla- 
rat în stare de faliment, chiar 
cînd are numai un singur creditor. 

C. Apel Galaţi 11 No. 4/903 în 
Dreptul No. 17/903. 

6. Comereiantul încetat din viață, 
poate fi declarat în stare de fali- 
ment dacă încetarea plăţilor a 
avut loc în timpul exerciţiului 
comerţului, sau în cursul unui an 
după; moartea sa. 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 
1889 p. 207. 

7. Comerciantul încetat din viață, 
poate fi declarat în stare de fa- 
liment în anul ce urmează după 
moartea sa, și pentru încetare de 
plăți survenită în urma sa, deri- 
vînd din daraveli comerciale din 
timpul vieţei. 

Trib. Ilfov Com. No. 796/91 în 
Dreptul pe 1891 p. 475. 
8... numai dacă încetarea de 

plăţi a avut loc înainte de deces. 
C. Cas. 1] No. 156/91 Bul. 

p. 1173.
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9. A se vedea și No. 45 de la 
art. 695. | 

10. Nu se poate cere declara 
rea în faliment a unei persoane 
câre a încetat “să exercite profe- 
siunea de comerciant, cind dato- 
ria în virtutea căreia se face o 
asemenea cerere sa născut după 
încetarea comerţului. 

Prib. Putna în Dreptul pe 1893 
pag. 385. 

11. Comerciantul care sa re- 
tras din comerţ, poate fi declarat 
în stare de faliment pentru da- 
torii ce derivă din timpul cînd 
exercită comerțul, dacă cambiile 
emise de el au ajunsla seadenţă 
înainte de expirarea unui an de 
la data încetărei. comerțului și 
dacă se dovedește că încetarea, 
plăţilor a avut loc în timpul exer- 
ciţiului comerţului, sau chiar în 
anul următor. » 

Trib. Constanţa No. 114/900 în 
C. Jud. No. 71/900. 

12. Un comerciant care s'a re- 
tras din comerţ, poate în decurs 
de 5 ani, să fie declarat în stare 
de faliment cu condiţie însă ca 
încetarea plăţilor să aibă loc în 
intervalul de un an de la retra- 
gerea sa. 

Astfel, cînd o cambie a fost 
recunoscută de o firmă secială, 
unul din tovarăşi nu se poate 
sustrage de la efectele angaja- 
mentului său, prin faptul că în 
urmă se retrage din comerţ, căci 
chiar retras din comerţ, el poate 
fi declarat în stare de faliment. 

C. Apel Buc. 8. 1I No. 39/900 
în C. Jud. pe 1901 p. 391. 

13. A se vedea și nota 5 dela 
art. 702. 

14. A se vedea și nota 4 dela 
art. 696. 

15. A se vedea și nota 19 de 
la art. 695. 
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16. A se vedea şi nota 21 de 
la art. 695. . 

17. Precum un comerciant poate 
fl declarat în stare de faliment, 
atit după retragerea din comerţ 
cît și după moarte-i, tot aşa și o 
societate în nume colectiv, poate 
fi declarată în stare de faliment 
după dizolvarea ei și chiar cînd 
este în lichidare, dacă înainte de 
dizolvare se află în stare de în- 
cetare de plăţi, sub două condi- 
țiuni : ca încetarea plăţilor să fi 
avut loe în timpul exerciţiului 
comerţului și ca acţiunea în de- 
clarare de faliment să fi fost în- 
tentată în termenul prescris de 
art. 703 (azi 707) Cod. Com. 

Dispoziţiile at. 702 și 703 
din vechiul cod de comerţ, du- 
pă care comerciantul ce a în- 
cetat din viaţă putea fi declarat 

„în stare de faliment în cursul a- 
nului de la evenimentul morţii, 
nu trebuesc luate în sensul lite- 
rar și a se decide că sar fi violat 
acele dispozițiuni, întru cît decla- 
rarea în stare de faliment n'a 
urmat în lăuntrul anului de la 
moarte, 

Declararea în stare de faliment, 
săvirșindu-se în urma intentărei 
unei acțiuni, numai aceasta cată 
a fi intentată în lăuntrul anului 
de la moarte iar nu și sentința 
de declarare în stare de faliment, 
căei aceasta din urmă âre efect, 
retroactiv din ziua intentărei ac- 
jiunei. 

C. Cas. II No. 30/99 Bul. p. 
96 urm. 

C. Apel Galaţi I No. 28/96 în 
C. Jud. pe 1896 pag. 266. 

18. A se vedea și nota 12 dela 
ari. 876. 

19. A se vedea și nota 4 dela 
art. 696. 

20. Dacă falimentul unui de- 
bitor comercial poate fi declarat
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chiar în urma morţei sale (la noi 
în cursul anului de la acest eve- 
niment), aceasta nu se poate face 
de cît sub condiţia de a se sta- 
bili că debitorul a murit în stare 
de încetare de plăţi; de unde re- 
zultă că, în lipsa unei atare do- 
vezi, comerciantul defunct nu 
poate fi declarat în stare de fa- 
liment. 

T'rib. Com. St. Etienne 905 în C. 
Jud. No. 18/8906. 

21. Conform art. 695 C. Com, 
pentru ca cinevă să poată fi de- 
clarat în stare de faliment, se 
cere coexistenţa calităţii de co- 
merciant, cu încetarea de plăţi. 

Comerciantul care a încetat din 
viață poate fi declarat în stare 
de faliment, însă numai în decur- 
sul unui an de la evenimentele 
morţii şi numai cînd incetarea 
plăţilor rezultă din timpul vieţei 
lui, adică ea el să fi murit în în- 
cetare de plăţi. 

Trib. Brăila 907 în C. Jud. 
10/908. 

22. Pentru ca un comerciant 
să poată fi declarat în stare de 
faliment se cer două condițiuni : 
1) Calitatea de comerciant și 2) 
încetarea plăţilor pentru datoriile 
sale comerciale (art. 695 C. Com); 
iar dacă legea a făcut o excep- 
țiune în privința comerciantului 
retras din comerţ, punînd formal 
în art. 707 C. Com. că poate fi 
declarat în stare de faliment chiar 
cînd încetarea plăţilor a avut loc. 
în anul în care-a urmat înceta- 

„Teă comerţului, o asemenea ex- 
cepţiune nu se vede nicăeri pen- 
tru comerciantul decedat. 

Prin urmare, un comerciant în- 
cetat din viață, nu poate fi de- 
clarat în stare de faliment, întru 
cît nu se găsea în încetare de 
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plăți, nici înainte nici în momen- 
tul morţei. 

C. Apel Buc. II No.23/908. 
Contra 7rib. Ilfov Com. 306/907, 

care hotăreşte că un comerciant 
poate fi declarat în stare de fa- 
liment, după încetarea lui din viaţă, 
pentru datorii contractate înain- 
tea decesului, atit în cazul cînd 
incetarea plăţiior este anterioară, 
decesului, cît şi în cazul cind ea, 
s'ar fi întimplat în cursul unui an 
de la moartea lui. (toate în C.. 
Jud. 43/908, Vezi și Dreptul No.. 
37/908). 

23. A se vedea nota 46 de la 
art. 695. 

24. După art. 707 C. Com.. va 
putea fi declarat în stare de fali- 
ment, comerciantul care s'a re- 
tras din comerţ, însă numai în 
decursul a cinci ani de la acest 
eveniment și numai cînd înceta. 
rea plăţilor a avut loc în timpul 
exerciţiului comerțului, sau chiar: 

“în anul următor, pentru datorii 
decurgind din același exercițiu. 

Societăţile comereiale fiind su- 
puse procedurei falimentului ea 
şi. persoanele fizice, dispoziţia art. 
707 C. Com. este aplicabilă și 
societăţilor comerciale. 

Prin urmare, dacă o societate 
comercială a încetat de a mai 
face operaţiuni comerciale, drep- 
tul creditorilor de a cere decla- 
rarea în faliment a societăţii, se 
prescrie prin cinei ani din mo- 
mentul încetărei comerțului acelei 
societăţi. 

C. Cas. III No. 218/9305 în C. 
Jud. No. 14/909 și în Dreptul 
No. 79|908. 

25. Comerciantul încetat din 
viață, nu poate fi declarat în stare 
de faliment. de cît numai în de- 
cuisul anului de la evenimentul 
morții.
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In caz de moartea comereian- 
tului, legiuitorul. nedispunînd ni- 
mic relativ la încetarea plăţilor, 
rezultă că declararea în stare de 
faliment, se va face, numai dacă 
încețarea de plăţi a avut loe îna- 
intea morţii, conform regulei ge- 
nerale prevăzută de art. 695 Cod. 
Com. 
C. Apel Galaţi I No. 

32/910,; 'Pr:b. Putna | toate în C. 
71 No.96/910; Trib.4 Jud. No. 
Ilfov Com. No. 1113 | 80/910 
și 1166/900. 
26. După ce sa respins o ce- 

rere de declarare in stare de fa- 
liment a unui comerciant decedat, 
pe motiv că încetarea plăţilor n'a 
avut loc înainte de moarte, dacă 
se cere din nou declararea, înte- 
meindu-se această nouă cerere, 
pe lingă motivele din prima și pe 
împrejurarea că acel comerciant 
s'a retras din comerţ și încetarea 
plăţilor a avut loe în timp de un 
an de la retragere, aceasta ne- 
fiind o nouă cauză ci numai un 
motiv al aceleiași cauze : neplata, 
creanţelor, urmează că este lu- 
ceru judecat rezultind din hotări- 
vea pronuntată asupra primei ce- 
reri. 

Comerciantul care g'a retras din 
comerţ și înainte de a se împlini 
un an de la retragere moare, iar 
încetarea plăţilor are loc după 
moarte, nu poate fi socotit co- 
merciant retras din comerţ, care 
a încetat plăţile în timp de unan 
an de la această retragere şi ca 
atare declarat în stare de faliment 
potrivit art. 707 al. I Cod. Com. 
pentru că moartea i-a schimbat 
situaţia; atunci cînd se judecă 

- cererea de declarare în stare de 
faliment a unui asemenea comer- 
cianţ, nu se poate avea în vedere 
de cît situaţia lui reală de co- 
„mercianţ decedat, iar nu o situa-   
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ție pe care o avea el întrun mo- 
ment al vieţei; de aceia într'o a- 
semenea speţă nu se poate aplică, 
de cit art; 707 al.2. 

Trib. Ilfov Com. No. 274/911 
C. Jud. 42/11. 

27. Falimentul se poate declară, 
după moartea comerciantului, a- 
tunei cînd încetarea plăţilor. nu 
s'a întimplat în timpul vieţei sale, 
ci în anul următor morţii. 

Trwb. Dolj Com. No. 22/908 în 
Pagini juridice No. 37/908. 

28. Minorii unui comerciant de- 
cedat, cari, cu autorizaţia tribu- 
nalului, au continuat comerţul pă- 
rintelui lor, pot fi declaraţi în stare: 
de faliment, cind incetarea de: 

“plăţi a tost pentru datoriile de- 
functului, cu seadenţă ulterioară; 
pentru că ei întrind în activul 

- suecesiunei asupra lor cade și 
pasivul. 

C. Apel Buc. III No. 
75/908; Trib. Ilfov 
Com. No. 2065/9085 

29. Separaţia de patrimonii nu 
creiază nici un drept de prefe- 
rință în folosul creditorilor de- 
functului, cari au cerut înscrierea, 
conform art. 1743 ital. civ. (781 C. 
Civ. romîn) în contra acelora dintre: 
creditori cari n'au cerut-o. 

Falimentul defunetului, decla- 
rat în urma încetărei sale din 
viață, atrage de drept separarea 
între patrimoniul falitului și acel 
al moștenitorilor săi. 

| în Dreptul 
|Xo. 11/909. 

C. Cas. din Roma 1908 în Drep- : 
“tul No. 23/910. 

30. Termenul de un an fixat de 
art. 703 (azi 707) Cod. Com. se 
referă evident ia întroducerea 
acţiunei, iar nu la pronunţarea 
chiar a hotărirei de faliment, căci 
acest articol nu cere în mod ea- 
tegorie ca însăşi hotăzirea de de- 
clarare în faliment să fie dată.
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înăuntrul termenului de un an de 
la moartea comerciantului și nici 
mu se putea pune de legiuitor o 
asemenea dispoziţiune în lege, de 
oare ce o hotărire judecătorească 
nu depinde de părţi ase pronunța 
într'un termen anume determinat; 
şi ar fi fost nedrept ca părţile să 
sufere o decădere dintr'o cauză 
care nu poate să le fie lor im- 
putabilă. 

Că prin urmare legea a înţe- 
les, că este suficient ca acţiunea 
în declarare de faliment. să fie 
intentată în acest termen, fiind 
“destul de. cunoscut principiul, că 
o hotărire judecătorească, ori cînd 
ar fi pronunțată, își produce e- 
fectele sale din ziua intentărei 
acţiunei. Pa 

C. Apel Galaţi I 24 Iunie 98 
Dreptul No. 63/99. 

31. După art. 703 (azi 707) Cod. 
Com. comerciantul mort poate fi 
declarat falit în decursul anului 
de la evenimentul morţii. 

Declararea în faliment însă, se 
“săvirșește în urma intentărei unei 
acţiuni ; că dacă această acţiune 
se intentă înlăuntrul anului după 
moarte, însă hotărirea de deela- 
rare de faliment se pronunţă în 
urma expirărei acelui an. trebue 
“să zicem că hotărirea de decla- 
rare este conformă cu cerințele le- 
gei, din cauză că în genere hotă- 
ririle produe efectele în mod re- 
troactiv de la cerere. 

C. Cas. II No. 27/99 în C. dud. 
No. 11/99. 

32. Comereiantul care este în 
încetare de plăţi, poate fi declarat 
în stare de faliment după cere- 
rea unuia dintre creditori. chiar 
dacă în momentul declarărei în 
faliment el a încetat de a mai a- 
vea calitatea de comerciant. E 
suficient, ea poliţa să fi fost dată 
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în momentul cînd el avea acea 
calitate. 

C. Apel Galaţi II No. 10/900 
în C. Jud. No. 38/900. 

33. Chiar societăţile comerciale 
-nu pot; să fie declarate falite după 
ciuci ani din ziuu în care s'a re- 

„tras din comerţ, sau a dizolvărei 
: lor. 

Cas. Torino 14 lan. 1899 An- 
nuario XV No. 89 pag. 211. 
Motivare : In zadar se încearcă 

a se demonstiă, cum că art. 699 
(rom. 707) C. Com. nu se poate 
aplică societăţilor comerciale, de 
oare ce o atare soluţie ar fi con- 
trarie literei art. 8 (rom. 7) C. 
Com., care sub numele de co- 
mercianţ, cuprinde nu numai per- 
soanele fizice sau pe aceia, cari 
exercită acte de comerţ în mod 
obicinuit, ci şi pe societăţile co- 
mereiale. De aci nu urmează ca 

“pe baza principiului: ubi lex non 
distinguit mec nos distinguere de- 
bemus, să spunem că sub cuvin- 
tul „comercianti, întrebuințat în 
citatul articol, să nu se cuprindă și 
societăţile comerciale ; aceste sunt 
cuprinse în mod indubitabil în a- 
cest cuvint. 

Dacă legiuitorul a fost bine in- 
spirat, reglerentind pe acei cari 
multă vreme ţin în miinile lor 
soarta şi interesele multora, cari 
depind de un comerţ determinat, 
pe comercianţi, persoane fizice 
cari exercită individual comerţul, 
atunci nu înțelegem de ce ace- 
iaşi călăuză să nu ghideze pe le- 
giuitor şi cînd e vorba de exer- 
citarea acelui comerţ de către o 
societate. Deci măsurile edietate 
pentru cei dintăi se aplică și ce- 
lor de al doilea. 

C. A. Genova 15 Dec. 1895, C. 
Apel Catania 15 Mai 1893 în An- 
nuario XI No. 377, 378. Extras 
din Eft. Antonescu C. Com. p. 167.
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34. Asociatul retras din o so- 
cietate colectivă neregulată, ră- 
miînind responsabil pentru obliga- 
ţiunile anterioare, se găseşte în 
condițiunile comerciantului retras 
din comerţ şi poate deci, să fie 
declarat falit cînd se întrunese 
condițiunile cerute de art. 695 C. 
Com. (ital. 690). 

C. Apel Genova 19 Dec. 1905 
Annuario XX. p. 480. ” 

35. Pentru a declară falimen- 
tul unui comerciant, după moar 
tea lui, este necesar ca încetarea 
plăţilor să fi avut loc în timpul 
cînd. comercianțul se găsea în 
viaţă. 

Apel Torino 3 Sept. 1888; Trib. 
Genova 22 April 1890; Apel .Mi- 
lano 6 Oct. 1891 în Ingaramo. 

36. Creditorii. eari au consimţit 
la un acord amical cu debitorul, 
din acest fapt nu au renunțat la, 
dreptul de a obţine declaraţiunea 
falimentului în termen de 5 ani, 
cînd condițiunile acordului n'au 
fost îndeplinite ; iar Incetarea plă- 
ților se poate fixă în ziua cînd 

CODUL COM.. ROMÎN 

Art. 708 î). Prin sentinţa 
declarativă de faliment tri- 
bunalul trebue : 

1) Să arate numele jude- 
cătorului sindic a adminis- 
tra falimentul ; 

2) Să ordone punerea si- 
giliilor ; 

3) Să stabilească un ter- 
men, nu mai mare de 15 

  
  

sa stipulat: acordul ce nu s'a exe- 
cutat. 

C. Apel Torino 30 Dec. 1885, 
în Ingaramo. 

37. Falimentul declarat după 
moartea unui comerciant, are de: 
efect de a asigură creditorilor 
săi, un drept de gaj exclusiv a- 
supra tuturor bunurilor ce a lăsat. 
falitul. Și acest drept subsistă a-- 
supra bunurilor succesiunei chiar 
în potriva creditorilor ipotecari ai 
moștenitorilor, chiar dacă în mod 
regulat au luat inscripţia asupra. 
imobilelor succesorale, fără ca cre- 
ditorii defunctului să fie ţinuţi a. 
cere separarea de patrimonii, nici 
de a lua inscripția cerută de art. 
2111 fr. (4743 rom.) Cod. Civil. 

C. Apel Douai 24 Dec. 1877 în 
Cohendy-Dasrras II] p. 10. 

In același sens: FEsnault Il No.. 
351; Phaller No. 1719. 

Contra: 4ubry et Rau VI $. 
619; Demolombe XVII No. 198; 
Boistel No. 893; Lyon: Caen et: 

| Renault VII p. 69. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 691. Colla sentenza 
che dichiara il fallimento il 
tribunale deve : 

1) Nominare il giudice de-. 
legato alla procedura del 
iallimento ; 

2) Ordinare l'apposizione 
dei sigilli ; 

3) Nominare it curatore 
provvisorio del fallimento;, 

1) In legătură cu acest text este şi următorul : 
„Art. 5 regul. sindicilor. Sindicii tribunalelor întră în administraţiunea falimen- 

tului din momentul ce li s'a adus la cunoștință, formal, sentința de declarare în 
stare de faliment.
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zile, în care creditorii ire- 
bue să prezinte la grefa sin- 
dicatului declaraţiunea cre- 
.anţelor ; Su 

4) Să determine ziua și 
ora în care se va procede, 
la reşedinţa tribunalului, la 
verificarea creanţelor. Acest 
termen nu poate fi mai de- 
părtat de cît cel mult cu 10 
zile de la expirarea terme- 
nului prevăzut în aliniatul 
precedent. 

Sentința trebue să cuprin- 
dă încă, ordinul către falit 
de a înfățișa, pînă în trei 
zile, bilanţul în forma sta- 
bilită prin art. 703 (vechiu 
699) şi registrele sale de co- 
merţ, dacă nu sunt deja 
supuse. 

Această sentință supusă 
opoziţiunei și apelului, este 
executorie provizoriu. 

(Com. 701, 711, 722, 730, 
743, 768, 712, 944, Reg. sin- 
dic. 3 şi 4; Ital. 691; Fr. 
451, 455). 

Art. 

  

708 

4) Fissare il luogo, il gi- 
orno e lora in cuii credi- 
tori, entro venti giorni dalla 
data della sentenza, devono 
radunarsi per la nomina dei 
membri della delegazione 
di sorveglianza e per essere 
consultati intorno alla no- 
mina definitiva del cura- 
tore ; 

5) Stabilire un termine 
non maggiore di un mese 
nel quale i creditori devono 
presentare nella cancelleria 
del tribunale le dichiara- 
zioni dei crediti ; 

6) Determinare il giorno 
e lora in cui sară proce- 
duto nella residenza del tri- 
bunale alla chiusura del 
processo verbale di verifi- 
cazione dei crediti, entro i 
venii giorni successivi. 

La sentenza deve conte- 
nere anche lingiunzione al 
fallito di presentare entro 
giorni tre il bilancio nella 
forma stabilita nell articolo 
686 ed i suoi libri di com- 
mercio, se non siano giă 
stati depositati. 

Tale sentenza e provvi- 
soriamente esecutiva. 

Bibliografie, V. Dimitriu: Curs, pag. 1209 urm.; M. A. Dumitrescu: 
Comentarii Cod. Com. VII pag. 180 urm.; C. N. Toneanu: falimente fasc, I par. 
83 şi urm.; 1. N. Cezărescu—E. Dan : legea fulim. adnotată art. 798, pag. 28. urm.: 
I. Bohl: Code Com. d'italie art. 691 pag. 412: .. Bolaffio— Mass6-Dari art. 691 ; Vi- 
dari VIII 7458 urm. ; Rivibre pag. 706 urm. 

Doctrină. 1. O chestiune care se poate ridică este acea pri- 
vitoare la domiciliul falitului, cînd are mai multe stabilimente. Domi-
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ciliul va fi la stabilimentul principal, care este acel ce are o în- 
semnătate mai mare, sau unde e centrul administrațiunei. Asemenea 
domiciliul femeiei măritate, autorizată, a face comerţ, este la stabili- 
mentul său, iar nu la bărbat. Pentru comercianții ambulanți, e com- 
petinte tribunalul unde se găsește acest comerciant, cînd încetează 
plăţile. 

(0. N. Toneanu falimentele fasc. I pag. 84 și urm.) 
2. Sentința declarativă are autoritate  erga omnes, chiar către 

acei cari n'au figurat în proces. Aceasta e o derogare de la dreptul 
civil și comercial în afară de faliment, unde hotăririle au efoet nu- 
mai faţă de cei ce au figurat în proces; această derogare rezultă 
din măsurile speciale de publicitate, din dreptul acordat ori cărui 
interesata face opoziţie, măcar că n'a fost citat în instanţă. Hotări- 
rea declarativă de faliment este executorie provizoriu și prin urmare 
are consecințe grave. 

AM. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI p. 181). 

Notă. a) Termenul prevăzut în alin. 3 era de o lună și cel 
din alin. 4 de 20 zile; prin legea din 1902, —odată cu suprimarea 
judecătorilor comisari,—în interesul unei bune administraţiuni a fali- 
mentelor, aceste termene au fost reduse la jumătate. 

5) În ediţia oficială se face trimitere, în alin. ultim la art, 
699; aceasta nu e de cit o simplă inadvertență comisă cu ocazia nu- 
merotaţiei articolelor ; în legea din 1895 în adevăr era vorba în arţ. 
699 de bilanţ şi registre ; în 1902, 699 devenind 703, trimiterea ur- 
mează a fi înțeleasă în acest sens. 

Jurisprudenţă. 1. A se vedea 
nota 2 de la art. 711. 

2. A se vedea nota 17 de la 
art, 707. 

3. Legea comercială dispunind, 
că chiar prin sentința de deelara- 
re a falimentului, să se fixeze 
termenul pentru verificarea cre. 
anțelor, creditorii urmează a fi 
încunoștiințaţi prin chiar aceasen- 
tință, fără a mai fi trebuință ca 
ei să fie citați individual la veri- 
ficare.   

C. Cas. III No. 165/9209 dată 
după divergență ; vezi Jurispru- 
dența No. 29/909. 

4. Sentința declarativă de fali- 
ment, este executorie provizoriu ; 
urmează deci, că nu trebue co- 
mnnicată falitului mai înainte de 
a se execută dispoziţiunile ordo- 
nate prin sentință de către tri- 
bunal. „. 

Apel Venezia 6 Sept. 1887 ; Cas. 
Firenze 26 Nov. 1887 în Inga- 
ramo.
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CODUL COM. ROMIÎN 

Art. 709. Cind averea u- 
-nui comerciant declarat în 
faliment se află şi în alte 
localităţi, sindicul va inter- 
veni, prin comisiune roga- 
torie, către autoritatea jude- 
cătorească locală pentru pu- 
nerea sigiliilor şi încheierea 
actelor constatătoare aces- 
tei operaţiuni. 

(Corn. 33, 743, urm ; Ital. 
602 ; Fr. 457).   

CODUL COM. ITAIAN 

Art. 692. [] cancelliere del 
tribunale di commercio par-- 
tecipa immediatamente ai 
pretori dei mandamenti, nei 
quali trovansi beni del fal- 
lito, la dichiarazione del 
fallimento e l'ordine di ap-. 
posizione dei sigilli, afin- 
che questa sia tosto eseguita, 
e trasmette loro le notizie 
che si hanno allo stato de- 
gli atti. 

_ Bibliografie. Al. Degrâ, Scrieri juridice. Vol. UI, pag. 118. M. A. Dumi- 
trescu, Coment, Cod. Com. VI. pag. 182. C. N. Toneanu, falimente, fas. I, pag. %; 
I. N. Cezărescu-Dem. pag. 80; 1. Bobl, art, 692 pag. 442; L'Bolaffio-Masâ Dari, art, 
„692, pag. 62 şi urm. ; Al. Ingaramo, pag. 420, art. 692, Alauzet VII, 2560 urm.: H.E. 
Rivitre, pag. 708 urm. 

Doctrină. 1. Legiuitorul a schimbat sistemul codului italian, 
după care grefierul tribunalului comunică sentința de declarare, pre- 

„torilor eantoanelor (judecător de pace), unde se găsesc bunurile fa- 
litului și lasă această grijă judecătorulni sindic, care fiind magistrat, 
poate face comisiune rogatorie către autoritatea judecătorească a lo- 
cului unde snnt lucruri de ale falitului, spre a aplică sigiliile și dresă 
actele cuvenite: 

(C. W. Toneanu. Falimentele fasc. | pg. 9%). 

Notă. Legiuitorul în art. 709 a prevăzut numai cazul aplicărei 
sigiliilor ; în ce priveşte inventarierea n'a prevăzut nimic, dar totuși 
prin o interpretare mai largă a art. 751 al. ultim cod. com. s'ar pu- 
tea recurge şi la inventariere, pe calea rogatorie. 

Art. 710. Un extract al sentinţei declarative de fa- 
liment se afige în termen de 24 ore la ușa tribunalului, 
indepedent de publicitatea cerută de art. 943. 

Com. 708,943. Fr. 443. 

Bibliografie, C. N. Toneanu, op. cil. Ip. 9 urm.; M. A. Dumitrescu 
VI p. 183 urm.; I. N. Cezărescu-E. Dan p. 30 urm.; T. Stelian observații asupra 
proectului de reformă al legei falimentelor în Voința Naţională 19 Martie 1895.
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| Doctrină. 1. Din dispoziţia acestui articol sar părea că re- 
dacţiunea sentinţei, nu trebue să întirzie de loc, căci în 24 ore tre- 
bue să se afişeze extractul ei, afară numai dacă în loc de a se afișă 
acel extract, sar obicinui în practică, să se afișeze numai dispoziti- 
vul sentinței, cum era în legea din 1887, căci acest dispozitiv. e cu- 
prins in minuta ce judecătorii o formează imediat după terminarea 
procesului. | 

(V. Donăriu curs Dr. Com. 1910/911 pag. 1238). 
2. Afişarea extractului prezintă o mare utilitate, căci de la 

această, afișare, incepe să curgă termenul de 5 zile libere pentru 0po- 
ziţie şi 10 zile libere pentru apel. Prin urmare dacă nu se va fi a- 
fișat extractul sentinței deelarative, măcar că se va fi îndeplinit pu- 
blicitatea din art. 943, termenul de opoziţie și apel nu va începe să 
curgă și aceste căi de atac rămîn posibile în tot timpul pină ce se 
va afișă extraetul și încă 5 sau 10 zile libere de la afişare. Aceasta 
e singura sancţiune. Încolo sentința declarativă de faliment i ne- 
afișată şi nepublicată produce toate efectele ei. 

(M. A. Dumitrescu: Coment.: Cod. Com. VI pag. 184). 

3. Tribunalul civil nu are dreptul și competința să pronunțe 
contra unui comerciant o sentință de faliment, prin care să organi- 
zeze procedura falimentului, să numească sindic, sau care să pro- 
ducă efectul desesizărei, chiar dacă se prezintă înaintea trib. civil 
un proces, a cărui rezolvare ar depinde de chestiunea prealabilă, 
dacă este sau nu încetare de plăţi, întru cit falimentul este o stare 
de fapt, conferită prin lege numai tribunalelor comerciale a o con- 
stată ; așa că nu există faliment, nici falit, întru cit nu e o sentință 
declarativă a tribunalului de comerţ. 

Apoi legiuitorul în materie de faliment a voit să se e obţină 0 
hotărire unică, valabilă erga omnes, și n'ar mai fi așa, dacă un tri- 
bunal civil astăzi ar constată că cineva e falit, miine alt tribunal 

civil, în alt proces, âr zice că nu este falit. Pe lingă aceasta sunt 

dispoziţiunile art. 722. Cod. Com., 726, 724. 
(A. A. Dumitrescu op. cit. pag. 185 și urm.) 

Notă. Ant. 710 Cod. Com. este inovaţia legiuitorului romîn ; el 
nare corespunzător în codul italian, Dealtfel acest text este și inu- 
til întru cit în art. 943, se prevăd destule formalităţi pentru publici- 
tatea sentinței ; în. special, întru cît în art. 913 se cere afișarea în 

extenso a sentinței declarative, nu se explică de ce să se mai afișeze 

şi un simplu extract de pe acelaşi act judecătoresc. Care a fost in- 

tenţiunea legiuitorului nu se poate ști.
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CODUL COM. ROMÎN 

Art. 711. Falitul judecat 
în lipsă şi cel care a îost 
declarat din oficiu fără să 
fi fost chemat, sau de și che- 
mat dar judecat în lipsă, are 
dreptul să facă opoziţiune 
în contra sentinţei declara- 
tive de faliment, pînă în ter- 
men de cinci zile libere de 
la afișarea extractului, pre- 
văzută de art. 710, sau dea 
dreptul apel, pînă în termen 
de 10 zile libere de la ace- 
iaşi dată. 

Același drept îl au şi cre- 
torii cari au cerut declarea 
în faliment. 

Ori ce altă persoană in- 
teresată are dreptul să facă 
opoziţiune în contra sentin- 
ţei declarative de faliment, 
pină în zece zile de la îm- 
plinirea aceleiași formali- 
tăţi. 

Sentința asupra opoziţiu- 
nei 1) se dă contradictor cu 
judecătorul sindic și este 
supusă apelului. 

(Com. 701, 708, 904, 943, 
944; Ital. 693; Fr. 580).   

“il 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 693. Il fallito ha di- 
ritto di fare opposizione alla 
sentenza  dichiarativa del 
fallimento, pronunciata di 
uificio o ad istanza di uno 
o piu creditori, avanti allo 
stesso tribunale che Ilha 
proferita, entro giorni otto 
dall' affissione alla porta es- 
terna del tribunale. 

Ogni altro interessato ha 
diritto di fare opposizione 
alla sentenza dichiarativa di 
fallimento entro trenta gior- 
ni dall' adempimento della 
formalită medesima. 

Il giudizio di opposizione 
& promosso in contraddit- 
torio del curatore. 

Bibliografie. T. Stelian: Curs Dr. Com. 1908/9; V. Dimitriu: Curs Dr. 
Com. 1910/911 p. 1240 şi urm.; M. A. Dumitrescu: Coment. Cod. Com. VI pag. 188 
urm.; C. N. Toneanu: falimentele fasc. 1 pag. 100 urm. ; F. Ciorapeiu: Enciel. jurid. 
II bt. F; Barozzi: jurisprudența II lit. F; |. N. Cezărescu-Dan: Cod. Com. adnotat 
ant. 7l1 p. 31 urm.; L. Bohl: Code Com. d'italie art. 693 pag. 443; L. Bolaffio- 
Mase-Dari art. 69; E. Vidari VI 7482 şi urm.; Al. Ingaramo art. 693; Rogron: 
Code de Com. pag. 1221 urm.; H. T. Rivitre: Code Com. francais p. 785 urm. 

Desbateri parlamentare.—D. deputat Rose Stefănescu : Voiesc a 

1). Opoziţiunile ce se adresează tribunalului în cazul de faţă. vor fi pe tim- 
bru fix de 10lei (art. 23 al. 19 1. timbr.) iar apelurile pe timbru fix de 20 lei plus taxă 
100 lei (ari. 24% al. 21. timbr.).
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propune un amendament la acest articol: să se prevadă că falitului 
trebue să i se comunice hotărirea şi numai din ziua notificărei ace- 
lei hotăriri să inceapă a curge termenul de opoziţie. 

D. Ministru de justiţie Bug. Stătescu, :.mă opun la amendament, 
fiind-că nu e nevoe de a se notifică hotărirea declarativă de fali- 
ment. Această hotărire se aduce de altfel la cunoștința falitului prin 
executarea materială a măsurilor ce se ordonă printrinsa și cari 
sunt; de natură a face imediat cunoscut. comerciantului respectiv, că 
a fost declarat în stare de faliment. Prin urmare, notificarea hotări- 
rei este inutilă și de va voi, opoziţia o poate face îndată:—Amen- 
damentul a fost respins. | 

(V. Desbat. Ad. Dep. pe 1887 pag. 1225). | 

Doctrină. 1. O chestiune care se pune este: prin opoziţie sau 

apel-se poate ridica starea de faliment prin plata creanţelor în urma: 

sentinţe. declarative ? | 

a) Se susține afirmativa bazindu-se pe efectul devolutiv al ape- 

“tului, căci în apel se pune chestiunea ca și la prima instanţă; ceia 

ce'se cauţă în aceste două instanţe este faptul încetării plăţilor. Sau, 

în apel cum nu mai există nici o creanță ne achitată, urmează că 

nu mai este încetare de plăţi, deci comerciantul nu mai este falit, 

falimentul nu mai are rațiune a mai dăinui, ne. mai avind obiect. 

Teoria contrară obiectează : devoluţiunea apelului înseamnă că 

în apel se cercetează dacă nu cumva la prima instanță sa făcut 

vre-o eroare. În apel se pune chestia întreagă cu toate mijloacele 

de dovadă tocmai din acest punet de vedere. Dar efectul devolutiv, 
nu înseamnă, dacă prima hotărire este bine motivată, ca instanţa de 

apel să poată reformă o hotărire întemeiată pe adevăr; dacă prima 

instanţă constată încetarea plăţilor, în apel nu se poate ridica sta- 

rea de faliment, chiar dacă toate creanţele sunt plătite în urma sen- 

tinţei declarative. “ 

5) Cită vreme hotărirea nu este 'definitivă, comerciantul nu 

este falit, el poate dar să ridice starea de faliment prin achitarea 

creanţelor. | | 
Se răspunde acestui fel de a raţionă: odată ce comerciantul a 

încetat plăţile, conf. art. 695 C. Com. el este falit. Deci altă cale 

legală de a ridică starea de faliment, nu este de cît concordatul, mo- 

ratoriul, reabilitarea. | 

e) Din moment ce hotărirea nu este definitivă, comerciantul 

nu este falit ; prin urmare el poate face învoeli particulare cu cre- 

ditorii, fără ca ordinea publică să fie atinsă. 

Obiecţie : întru cît există o hotărire declarativă, comerciantul
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este falit; așa dar ori ce învoială particulară intre el și creditori in- 
fringe legea, atinge ordinea publică. 

d)  Hotărirea în materie de faliment este atributivă, nu deela- 
rativă de drepturi, deci ca să existe faliment, trebue să fie încetare de plăţi și în apel. 

Se răspunde: hotărirea în faliment este declarativă de drepturi, 
nu atributivă, de oare ce urmările încep de lu data încetării plăţilor, 
deci se ia în considerare starea delucruri dela prima instanţă, nu din apel. e) . Argumentul că ordinea publică este turburată prin încetarea plăţilor nu este serios, căci această Chestiune ar trebui pusă Și îna- 
intea primei instanţe. 

Se răspunde : situaţia înaintea primei instanțe nu este aceiași ca în apel ; la prima instanţă nu este nici o hotărire care constată încetarea plăţilor, pe cînd în apel se judecă, această hotărire. 
f) In caz cînd instanţa comereială ridică: starea de faliment, iar instanţa, penală găseşte că este loe de banerută, nu poate să se nască contradicţie între aceste două instanţe, instanţa penală fune- ţionînd independent de cea comercială. 
Singurul motiv întemeiat este acesta, totuși i se poate răspunde, că de cele mai multe ori instanţa penală este silită a achită pe te- meiul autorităţii lucrului judecat. 
Teoria negativă a dobindit în susținerea ei și părerea d-lui D. Alezandresco : 
Judecătorii nu trebue să aibă în vedere situaţia din momentul judecărei opoziției sau apelului, ci aceia din momentul declarărei fa- limentul!ui, pentru că constatarea judecătorească a încetărei plăţilor este un fapt dobîndit contra falitului, pe care justiţia îl mai constată, încă odată că a existat în momentul declarărei falimentului ; căci, dacă s'ar constata că el nu există, atunci, de sigur că falimentul va, fi ridicat. Odată ce se va constata că comerciantul declarat falit, era, în adevăr, în încetare de plăţi în momentul declarărei, el tot falit va, rămîne, urmînd numai, a uză de mijloacele permise de lege: con- cordat, reabilitare, ete. 
Organizarea falimentului interesind ordinea publică, judecătorii nu pot, în urma declurărai lui, să ție socoteală de transacţiile uu- mate între falit și creditorii săi. Sistemul contrar ar eonduce la aceas- tă soluţie cu totul stranie, de a se recunoaște că părțile pot să facă trausacţii asupra unei instituţii de ordine publică, cum e falimentul, întru cit el interesează creditul pubiie 2), 
1). A se vedea în sens afirmaliv: Alauzet 8 No. 2347; Bedaride No. 1182 ; Boistel No. 904; Calamandrei No. 9%; Renouard ]] p. 485; “Thaller ed. 3 No. 1762: Bonelli p. 283 um.; Carpantier rperloire No. 4298 ; C. N. foneanu p. 100, 108; M. A. Dumitrescu VI 210, ”
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(D. Alexandresco în Dreptul No. 8/910 și P. Vasilescu în C. 
Jud. No. 29/910 și No. 46/909). 

2. În materie de faliment, sentinţele bucurindu-se de pn carae- 
ter distinctiv, acela de a fi executorii provizoriu, rezultă că fiind 
pronunțată sentința declarativă de faliment, sentințele date asupra 
opoziţiunei, trebue să se pronunţe contradietor eu sindicul. - 

(V. Dimitriu curs Dr. Com.-1910/911 p. 1241). 
3. Cind sentinţa declarativă nu va fi atacată de vre una dintre 

părțile litigante, ci de un al treilea interesat, ce n'a figurat la des- 
bateri, acesta, trebue a face opoziţiune la prima instanţă, iar proce- 
sul se va angajă față cu sindicul. În acest caz. nu se va putea dar 

_întroduce de către cei de al treilea. apel contra, sentinței deelarative, 
ci acest mijloc va fi deschis numai contra sentinţei pronunțate asu- 
pra opoziţiunei lor. . 

Rațiunea pentru care legiuitor ul a admis această deosebire, de: 
rivă tocmai din caracterul acestei împotriviri a persoanelor. intere- 
sate în urma declarărei falimentului, căci în acest caz, nu avem a 
face cu 0 opoziţiune propriu zisă, ei cu o adevărată contestațiune, 
adică cu o reclamaţiune, care nefiind întrodusă la prima instanţă, 
spre a se da o hotărire nu se poate admite existența dreptului de apel. 

(V. Dimitriu idem p. 1245 și $. Seriban în C. dud. No. 33/908). 
4. A se vedea și nota 1 de la art. 904. 
5. Persoanele străine de care vorbește art. 711 pot fi: credito- 

rii cari n'au cerut declararea în faliment, donatarii sau achizitorii eu 
titlu oneros, ale căror achizițiuni făcute in urma datei încetărei plă-. 
ţilor pot fi anulate pe temeiul art. 720 şi 722, executorul testamen- 
tar, curatorul unei moșteniri vacante, ete. | 

(I. N. Cezărescu și Dam op. cit. pag. 33; M. 4. Dumitrescu 
coment. Cod. Com. VI p. 193 urm.). ie 

6. Sentința dată asupra opoziţiei este opozabilă tuturor, fie că 
au luat sau nu parte în instanţă. 

Nu e nevoe ca în instanța de opoziţie să se citeze și eredi-. 
torul care a provocat deelarațiunea în faliment, pentru că această in- 
stanță fiind contradictorie cu sindicul, creditorii sunt: reprezintaţi 
printr'însul. 

(Vadari VIII No. 7489 și 7491, în Cezăreseu—Dan p. 34). 

Contra Ji. A. Dumitrescu op. cit. p. 194 uim. 

7. În avt. 711 este o derogare de la procedura civilă, unde ter- 
menul de opoziţie curge de la comunicarea hotărirei la domiciliu 
părţei care a lipsit: e destul să se facă afișarea extractului. 

AM A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI p. 189).
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8. Falitul are drept de opoziţie : a) dacă a fost declarat după 
cererea creditorilor, fiind chemat, dar n'a venit ; sau fără să fie che- 

mat ; b) dacă a fost declarat din oficiu, chemat sau neehemat. 
N'are drept de opoziţie: a) dacă a fost declarat după cererea 

sa, chiar dacă n'a fost chemat: 8) dacă a dat mulţumire pe o sen- 

tință declarativă. 
(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 190 şi urm,). 
9. Mandatarul general — procurator ad negotia — poate să facă 

opoziție, căci falimentul stinge mandatul numai în privința acelor 
acte asupra căror falitul pierde dreptul de a le face el personal, cum 

e administrarea bunurilor sale proprii ; dar mandatul rămîne valabil 
pentru acele acte, pe cari falitul poate să le facă și în urma decla- 

rărei ; ori între.aceste acte este și dreptul de a face opoziţie la sen- 
tința declarativă de faliment. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. p. 195 urm.; Luciani 216; Bonelle 
p. 270; Vidări 7486; Vivante I 223; Ramella p. 195; Cuzzeri Ed. 

IL No. 91 citați de M. A. Dumitrescu în op. cit. p. 196).. 

10. Moștenitorii falitului au termen de opoziţie numai de 3 zile, 

căci ei reprezintă pe falit ; ei pot face opoziţie chiar în cazul cînd 
au renunţat la succesiune, căci au interes moral, dar atunci fiind 

terţii, opoziția o pot face în termen de 10 zile. 
(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 196). 

11. Sindicul are drept de a face opoziţie în termen tot de 10 
zile, căci el reprezintă masa creditorilor și prin urmare dacă el crede 
că o asemenea opoziţie e în interesul masei, sau în interesul ordine 

publice (de ex. că debitorul nu e comerciant), are nu numai drep- 
tul,—căci legea nu distinge între persoanele interesate,-—dar e și da- 
tor so facă ; in acest caz trebue citat debitorul şi creditorul care a 
cerut şi obținut declararea. | 

Pentru: Lucian: No. 212 ; Vidari No. 7486; Lyon Caen și Re- 

nault VIL No. 182; Contra: Bonelli; doctrina și jurisprudenţa bel- 
giană, e în sensul că sindicul nu are drept a face opoziţie, fiind că el nu 

are interes personal :: el nu figurează decit pentru a administra în in- 
teresul falitului și al creditorilor şi cari au fiecare e, în mod individual 
drept de opoziţiune. 

(Vezi M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 196 urm.). 

12. Pentru părţile interesate, dreptul consacrat de art. 711 nu 
e o opoziţiune propriu zisă, ca in procedura civilă, pentru că per- 
soanele interesate nu au fost citate eu ocazia declarărei în faliment. 

In art. 711 e mai mult vorba de terța opoziţie sau contestare 

la executarea silită, adică mijlocul dat unei persoane care na figu-
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vat în proces, să atace o sentinţă. care-i prejudecă drepturile sale. Nu 
e nici terţa opoziţie propriu zisă, căci aceasta e o cale de atac ex- 
tvaordinară deschisă numai contra unei hotăriri definitive şi execu- 

torii, pe cînd opoziţia din art. 711 e o cale ordinară. Așa dar în art. 

711 cuvintul opozițiune are sensul unui mijloc sui generis de a atacă, 
o sentință care vatămă drepturile unei persoane ce n'a fost citată. 

(M. A. Dumitrescu op, cit. pag. 199). 
13. Termenul de opoziţie contra sentinței prin care se respinge 

cererea unui creditor de declarare în faliment este. termenul comun 
general ori cărei opozițiuni în materie comercială, întru cît legiuito- 
rul w'a prevăzut pentru această ipoteză un termen special. Pentru a 
curge acest termen, comerciantul chemat în declarare ar trebui să 
comunice hotărirea, ea creditorul să facă—de crede—opoziţie în ter- 

men de opt zile. Asemenea și pentru apelul creditorului căruia i s'a 
respins cererea de declarare, al cărui termen e de 15 zile conf. art. 

944 Cod. Com. 
(M, A. Dumitrescu op. cit. p. 202 și urm.). 
14. Fie că tribunalul admisese, fie că respinsese cererea de de- 

clarare, în toate cazurile cînd există drept de apel, există și drept 

„de opoziţie la Curte, căci opoziţia e o cale de atac ordinară, pe care 

o are partea condamnată în lipsă, afară de cazurile cînd un text 
expres îi ridică acest drept; iar art. 944 se referă la dreptul de opo- 

ziţie contra sentinţelor tribunalului comercial și al deciziilor Curţilor. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. p. 204). 
15. Cu ocazia opoziției sau apelului pentru fapte ulterioare de- 

clarărei, se „poate obţine revocarea stărei de faliment ? , 
În sens afirmativ se invoacă ea argumente: 1) opozițiunea ea 

și apelul au efect devolutiv, priu urmare trebue examinată afacerea 

după starea în care se găsește în momentul cind se judecă opo- 

zițiunea sau apelul, iar nu cum era atemaci cind s'a pronunțat prima 

hotărîre ; 2) lipsa de interes a se menţine declararea falimentului, 

pe cît timp toţi „creditorii sunt îndestulaţi de debitor, în mod înte- 

gral: 3) sentinţa declarativă de faliment, este o sentință atributivă, 
atribuie falitului și creditorilor o condiţiune juridică cu totul alta de 

cum au avut-o pînă în ziua pronunțărei. (Alaurget 8 No. 2847; Be- 

daride No. 1182; Boistel No. 904; Calamandrei No. 94; Renouard | 

p. 485; Taller ed. 3 No. 1762, Bonelli p. 283 urm. ; Carpentier Re- 

pertoire_ No. 4208 ; C. N. Toneanu p. 100 și 108; M. A. Dumitrescu 

VI 210). | 
În sens negativ se invoacă ca, argumente: 1) Judecătorul nu are
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„calitatea să retracteze o hotărire dată conf. cu legea și cu veritatea 
faptelor. 2) Desesizarea falitului prin sentința declarativă, așa că nu 
mai poate după declarare a face vi'o învoială-cu creditorii ; 3) Sen- 
tinţa declarativă produce efeete imediate, incapacităţi, cari nu pot fi 
ridicate de cit prin reabilitare. _ 

(A[.- A. Dumitrescu op. cit. p. 209 urm.). 
16. Se poate întimpla că pînă să se judece opoziţia sau apelul, 

să se fi îndeplinit deja procedura verificărei creanţelor. Dacă după 
această verificare s'ar constață că nu s'a prezintat nici un creditor 
la masă, sau că toţi acei cari s'au prezintat âu declarat că acordă 
credit debitorului falit, în acest caz nu mai există o masă a fali- 
mentului propriu zisă și nu mai e nici un motiv dea se menţine 
declararea în faliment, căci el ar putea să se reabiliteze și ceia ce 
susține el înaintea tribunalului și Curţei este o reabilitare. Dacă nu. 
sa făcut încă verificarea, nu e destul ca creditorul să deelare că nu 
mai are nici o pretenţie, pentru că el a putut să fie plătit în dauna, 
celorlalți creditori și falimentul are tocmai scopul de a împiedică 
avantajarea unor creditori în dauna celorlalţi. În acest caz nici tri- 
bunalul nici Curtea, nu pot retracta sau reforma sentința ; nu rămîne „de et reabilitarea. 

(D. 7. Stelian la cursul de Dr. comereial citât de M. A. Duni- trescu în op. cit. p. 214 urm.) 
17. Un creditor cerind declararea de faliment a unui comer- 

ciant, a văzut cererea sa respinsă, | 
„_ Hotărirea tribunalului rămasă definitivă, fie prin neapelare, fie 

- prin respingerea apelului, are ea autoritatea lucrului judecat în acest 
sens ca același creditor, să nu mai poată întroduce aceiaşi cerere? 
Trebue să distingem : sau ereditorul invoacă aceleași fapte și atunci 
există lucru judecat în toată puterea cuvintuiui, chiar dacă el ar 
produce justificări noui, pe cari nu le ar fi invocat în prima cerere, 
cauza în asemenea caz fiind aceiași, numai motivele fiind deosebite ; 
sau el invoacă fapte posterioare, din cari rezultă încetarea de plăţi, 
și chiar fapte anterioare primei sale cereri, pe cari nu le invocase 
atunci, pentru că-i erau necunoscute, și în asemenea caz, lucrul ju- decat nu-și are fiinţă. 

D. Alezandresco VII p. 566 nota 1; în acelaşi sens C. X. 7o- 
neanu falimentele I p. 61, 62, Lyon Caen et Renault VII 106, 107; 
Contra Bravavd- Veyridres et Demangeat De. Com. V p. 59. .
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Jurisprudenţă. 1. A se vedea 
No. 10 la art. 717. 

2. După art 936 (azi 9814) Cod. 
“Com. sentințeie date. în materie 
de faliment nu sunt sunt supuse 
„opozițiunei și apelului de cît în 
cazurile prevăzute de art. 706 (azi 
711) 719 (azi 723) 829 şi 819 (azi 
249) Cod. Comereial. 

„n materie de faliment cînd 
partea interesată a atacat, pe calea 
opoziţiei sau a apelului, o sentință 
a tribunalului ce nu era suscep- 
tibilă de aceste, căi prin aceasta. 
dinsa nu a perdut dreptul de a 
atacă în timp util cu recurs'o 
asemenea . sentinţă sau încheiere, 
căci urmărirea unei judecăţi pe 
0 cale greșită nu implică nici re- 
nunţarea nici pierderea dreptului ; 
de a uza în timp util de calea 
legală a judecăţei, dacă nn există 
autoritatea lucrului judecat pro- 
munţată în judecata precedentă. 

C. Cas. 11 No. 30/94. Bul. Cas. 
pag. 171—178. 

3. A se vedea și nota 37 de la 
art. 723, 

4. Orice parte interesată poate 
să facă cerere de impotrivire, con- 
tra declaraţiunei de falit a altuia, 
înaintea aceloraşi judecători. 

Instanţele de fond uzează de 
dreptul lor de apreciere, cînd 
constată în fapt că actelecu care 
să servește o parte sunt făcute 
pentru interesul cauzei și nau ea- 
racterul lor legal ea să probeze 
în justiţie contra terțiilor . per- 
soane. | 

Cas. II No. 10/89 în Bul. Cas. 
pag. 106. 

5. Potrivit art. 9414 Cod. Com. 
sentințele date de tribunale în 
materie de faliment, sunt execu- 
torii provizoriu şi nu se pot sus- 
penda, pentru că execuţiunea pro- 
vizorie în materie de falimente 
este ordonată de lege și suspen-   
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darea ei nu este lăsată la apre-: 
cierea judecătorului ea în codul 
de procedură civilă. Prin urinare 
nu e loc la aplicarea art. 338 
pr. eiv., falimentele avind proce- 
dura lor specială. 

C. Apel Buc. II în C. Jud. pe 
1911 pag. 28. 

6. Și nu sunt supuse opoziţiei 
și apelului de cît în cazurile a- 
nume prevăzute de lege. 

0. Apel Buc. III în C. dud. pe 
1901 pag. 278, vezi și No. 2 de 
mai sus. 

7. A se vedea și nota 21 de la 
art. 706. 

8. Falimentul fiind o procedură 
excepţională  regulamentată de 
disp. cărţilor UI ; şi IV Cod. Com. 
care nu cuprinde nici o dispoziţie 
echivalentă cu acea a art. 151 pr. 
civ. acestartieol nu e aplicabil în 
materie de faliment. 

Trib. Covurlui 11 2 Sept. din 
904 în C. Jud. 52/907. 

9. Conf. avt. 711 Cod. Com,.ori 
ce persoană interesată : are drep- 
tul să facă opoziție contra sen: 
tinței declarative- de faliment și 
prin consecinţă, să ceară ridica- 
rea stărei de faliment a unui co- - 
merciant, dovedind că acel co- 
merciant nu se află în încetare 
de plăţi. 

T'rib Ilfov com. No. 298/908 C. 
Jud. 28/908. 

10. Legiuitorul stabilind calea 
extra ordinară de reformare a stă- 
rii de faliment prin reabilitare, a 
înțeles cazul cînd achitarea crean-. 
țelor de către fait are loc după 
ce hotărîrea de declarare în fali- 
ment a rămas definitivă, nu însă 
și cind achitarea creanţelor are 
lpe în cursul procesului. 

După art. 327 pr. civ. apelul 
fiind devolutiv de instanță, falitul 
e în drept să uzeze în apărarea 
sa de toate mijloacele și împre-
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jurările survenite în favorul său, 
de la declararea sa în stare de 
faliment și pînă cînd această con- 
damnaţiunea ar fi rămas defini- 
tivă, 

C. Cas. III No. 39/908C. Jud. 
46/909. 

11. A se vedea și nota 13 și 14 
de Ja art. 842, 

12. Sentința declarativă de fa- 
liment nu este ca celelalte sen- 
tinţe din dreptul comun, cari au 
efect retroactiv din momentul ce- 
verei, constatind şituaţiunea din 
acel moment, ci e o sentinţă care 
atribuie falitului şi creditorilor o 
condițiune juridică, cu totul alta 
de cum au avut-o pînă în ziua 
pronunțării. Prin urmare, cu o0- 
cazia judecării opoziţiei, nu trebue 
numai de cit să se vadă dacă 
tribunalul a judecat, bine cînd a 
pronunţat sentința prin care s'a 
declarat starea "de faliment; cu 
alte cuvinte . nu e nevoe să se 
constate că debitorul era sau nu 
în stare de faliment la darea. sen- 
tinţei, ci dacă este în asemenea 
stare în momentul judecării din 
nou a acestei afaceri contradie- 
torii cu părţile, după opoziţia sau 
apelul făcut de aceia cărora legea 
le-a dat acest drept; căci pină 
ce sentinţa declarativă de fali- 
ment este încă susceptibilă de o- 
poziţie și apel, ea poate fi .revo- 
cată pe bază de fâpte cari elimi- 
nează starea de încetare de plăţi. 

Reabilitarea se poate face prin 
achitarea tuturor creditorilor, însă 
cînd aceasta ar fi avut loc după 
ce sentința declarativă a rămas 
definitivă, iar cît timp sentința 
este supusă căilor ordinare de re- 
formare, nu poate fi vorba de rea: 
bilitare, ci de ridicarea stării de 

"faliment.   
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C. Apel Galaţi 1 No. 
= | C. dud. 471908. Contra Trib 16/909 

Putna 1 No. 56/908. 

13. Un comerciant odată deela- 
rat falit prin hotărîre judecăto- 
rească, o asemenea hotărire nu 
poate fi retractată pe calea opo- 
ziţiunei, făcută de parte_din cre- 
ditori, sub cuvint; că comerciantul 
nu ar fi fost în încetare de plăţi, 
ci că s'ar fi găsit într'o jenă mo- 
mentană. Această stare de fali- 
ment nu poate fi ridicată de cit 
în eazul cînd falitul sar.conformă. 

- regulelor stabilite de lege pentru 
reabilitare. 

Trwb. Putna No. 56/9085. C. Jud. 
46/999. 

Vezi contra în No. 9, 10. și 12. 
de mai sus. 

14. Efectul devolutiv al apelu- 
lui din dreptul comun, își are a- 
plicațiunea și la judecăţile în a- 
pel contra sentințelor deelarative 
de faliment, întru cit în legea co- 
mercială nu există nici o derogare: 
cu privire la judecata în apel în. 
materie de faliment. 

Prin urmare, dacă în momen: 
tul cînd Curtea de apel examină 
cauza, se probase că nu mai e- 
xistă creditori cari să ceară vre 
o plată, învederat că nu se mai: 
putea menţine sentința declarativă 
de faliment. . , 

C. Cas. III No. 37/909 în Ju- 
risprudența No. 10/909. 

In acelaşi sens C. Apel Galaţi 
s. II. 7 Noem. 909. Trib Iaşi s.. 
III No. 51/909 C. Cas III Xo, 
37/910 B. p. 141[910 €. Ap Mi- 
lano 14 Sept. 1885. 

Contra : Din moment ce se con- 
stată că un comerciant în ziua 
declarărei lui în stare de faliment 
era în încetare de plăţi, starea de-
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faliment nu poate fi ridicată, după 
opoziţia, sau apelul său, chiar dacă 
în urma declarărei falimentului el 
ar fi dezinteresat pe toţi erditorii. 

C. Apec Iași I No. 21/908: 
Trib. R. Sarat 27 Oct. /909. 
Toate în (urierul Judiciar No. 

29/910. Cu observaţiunea D-lui 
P. Vasilescu -şi în Dreptul No. 
8/910 cu observaţia D-lui D. A- 
lexandresco. 

15. Starea de faliment a unui 
comerciant nu se poate ridică, 
chiar dacă îa urma opoziţiunei u- 
nui creditor, făcută conform art. 
711 C. Gom. sar face dovada că, 
posterior deciarărei, toate crean- 
țele falitului au fost achitate. 

Prib. Neamț în 911C.Jud. 33/9141. 
16. Există autoritate de lucru 

judecat și în materie de faliment, 
cînd a doua cerere de declarare 
este întemeiată pe aceiași cauză 
şi între aceleași părți, cari au 
luat parte la primul proces, fie 
personal, fie prin autorul lor. 
„Cînd tribunalul a admis cere- 
vea unei părţi numai pe unele 
din motivele susținute de ea, res- 
pingind extepțiunea autorităţii lu- 
crului judecat, acea parte n'are 
nevoe pentru a-și susține dreptu- 
rile la apelul făcut de cealaltă 
parte să facă și ea apel, pentra 
că numai pentru un cîştig de 
cauză, pe un motiv sau altul n'are. 
interes să facă apel, iar apelul 
adversarului, prin efectul său de- 
volutiv îi permite să invoace îna- 
intea instanţei de apel toate mij- 
loacele de apărare, de la prima 
instanță. 
„0. Ape Buc. | No. 

Jud. 42/9141. 
A se vedea la No. 26 de sub. 

art. 707 și sentinţa trib. Iltov Com. 
No. 274/9011. 

17. Sentinta declarativă de fa- 
liment, nefiind ea celelalte sen- 

147911 C.   
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“tinţe-din dreptul comun, care au 
efect retroactiv din momentul ce- 
rerei, ea poate fi revocată cu o- 
caziunea judecărei opoziţiunei sau 
apelului, dacă pînă atunci au iîn- 
tervenit fapte cari eliminează sta- 
rea de încetare de plăţi. 

Achitarea creanţelor după de- 
elararea debitorului în stare de 
faliment şi mai înainte ca sen- 
tinţa să fi rămas definitivă, are 
de efect ridicarea acestei stări, 
iar nici de cum reabilitarea. care 
se face atunci cînd plata eredito- 
rilor a avut loc după ce sentința 
de declarare a rămas definitivă. 

0. Apel Galaţi I No. 47/9058 în 
Dreptul No. 25/909. 

18. De şi în contra hotăririlor: 
pronunţate în materie de faliment,. 
termenul de apel este de 15 zile, 
însă cînd o hotărire dată fie în con- 
tra, fie în favoarea unui falit, este 
relativă la o acţiune ce nusereferă 
la procedura falimentului și este: 
născută înainte de faliment și din 
relaţiuni cari nau nimic de a 
face cu falimentul, termenul de: 
apel în contra unei asemenea ho- 
tărîri este de 30 zile. 

C. Cas. I1 No. 26/99 Bul. Cas. 
pag. 92. 

19. Sentința declarativă de fa- 
liment este opozabilă tuturor ere- 
ditorilor falitului, cari v'au alt 
drept de cit să facă opoziţie la 
această declarare în termenul 
prevăzut de art. 711 Cod. Com. 
și în cazul cînd cred că sentința 
declarativă a fost obţinută prin 
conivenţă între creditor şi debi- 
torul care s'a lăsat a fi declarat 
numai în scopul de a frauda pe 
creditori. 

C. Apel Galaţi II No. 31/902- 
în Dreptul No. 72/902. 

20. Opoziţiunea făcută—de un 
succesor al falitului,—la sentinţa 
declarativă de faliment, trebue să
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“fie formată în același termen a- 
cordat falitului de art. 580 fe. (7i1 
rom.) Cod. Com. și nu în terme 
nul acordat ori cărei părţi inte- 
resate ; moștenitorul care nu in- 
tervine de cit în calitate de suc. 
cesor al falitului, nu poate fi con- 

“siderat, în s zul legei şi ca parte 
interesată. 

Caen 8 lan. 1866 în Sirey 66, 
1] extras din Rogron. 

21. Sentința declarativă de fa- 
“faliment poate să fie atacată cu 
“opoziţie numai de falit în numele 
„său propriu. Nici un niandat, pen- 
tru aceasta. nu poate fi dat de 

„falit, şi nici în baza unui mandat 
general ad negotia nu se poare o- 
poza—în numele falitului—de al 

“ţii, sentința declarativă de fali- 
ment. Ă 

Apel Venezia 22 lulie 1881. Con- 
tra C. Pivenze 22 Febr. 1886. (în 
Ingaramo). 

22. Mandatarul ad lites, numit 
de un comereiant mai înainte de 
a fi declarat în stare de faliment, 
are dreptul de a face opoziție 
contra sentinței declarative de fa- 
liment. = 

Apel Brescia 4 lan. 1888 (în In- 
garamo). 

23. Creditorii ipotecari, ca și 
ori care alt interesat, se pot opu- 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 712. Indată după pro 
nunțarea sentinţei declative 
de faliment, procurorul tri- 
bunalului va trebui să ia 
cunoștință, în ori ce caz, de 
toate actele din dosar, spre 
a vedea dacă este loc la o 
acțiune penală. 

In acest caz, președintele 
tribunalului trebue, pină în 
douăzeci şi patru ore, să 

Ingaramo No. 15). 
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ne la declaraţiunea în faliment a 
debitorului 16r. 

Apel Genova 11 Febr. 
. 

1886 (in 

24. Este admisibilă opoziţia 
contra unei sentiițe declarative 
de faliment, care se va fi pro- 
nunțat în. camera de consiliu. 

Tr. Modena 18 Mai 1887 (în 
Ingaramo). 

25. Numai creditorii falitului 
pot interveni personal. chiar în a- 
pel, în judecăta falimentului. 

Apel Genova 16 lulie 1887 (în 
Ingaramo). 

26. Creditorul care a obținut 
verificarea creanţelor sale. nu re- 
nunță, din acest fapt. la” dreptul de 
a atacă sentința declarativă de fa- 
liment. dată contra debitorului său. 

Apel Torino 7 Oct. 1887 (în In- 
garamo. 
„_Cas. fr; 15 Mai 1854, 30 Jan. 
1567, 10 lan. 1894; Apel Saint 
Louis 7 Aug. 1885; Toulouse 31 
lan. 1893; (în Cohendy Darras 
pag. 231). 

27. Interesul moral este un titlu 
suficient pentru ea erezii unui co- 
merciant, (în speță femeia sau fiica) 
să poată cere revocarea falimen- 
tului, | 

Apel Milano 28 April 1890 (în 
Ingaramo No. 28). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 694. Appena pronun- 
ciala la sentenza dichiara- 
liva del fallimento il pro- 
curatore del Re deve'pro- 
muovere in tutti i casi gli 
aiti d'isttrutoria necessarii 
a conoscere, se vi sia ma- 
teria di procedimento pe- 
nale. 

A tal fine, il presidente 
del tribunale di commercio
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comunice procurorului co- 
pie de pe sentința declara- 
iivă de faliment, cu toate 
celelalte acte și informaţiuni 
aflate în tribunal. 

(Com. 708, 713, 714, 842, 
879 ; ltal. 694; Fr. 459). 

Doctrină. 

  

deve trasmettereentro venti-. 
quattro ore ai procuratore: 
del Re copia della sentenza, 
con tutte le altre informa- 
zioni e notizie che perven-. 
nero al tribunale. 

1. Legea nu cere ea procurorul să vadă dacă e loc: 
la o acţiune penală „pentru bancrută, ci zice „la o acţiune penală“ 
Bine înțeles, însă, că scopul principal al legiuitorului este acţiunea. 
penală în materie de faliment, adică aceia de care vorbește titlul 
VIII Cartea III. 

(M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 219). 
2. Chiar dacă falinientul e pronunţat după moarte sau falitul: 

moare curind după pronunțare, procurorul tot trebue să ia cunoş-. 

tinţă de actele din dosar, căci poate că sunt complici; ete. 
(A. A. Dumitrescu op. cit. pag. 219). 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 713. Tribunalul de 
comerț, va ordona de odată 
cu pronunţarea sentinţei 
declarative de faliment, a- 
restarea falitului în contra 
căruia se ivesc indicii sufi- 
ciente de îraudă, mai cu 
seamă în cazuri de dispari- 
țiunea sau lipsa nejustificată 
a registrelor de comerţ și 
nedepunerea bilanţului ; va 
putea de asemenea să or- 
done şi arestarea celorlalţi 
complici ai îraudei. 

Tribunalul de comerţ şi 
mai în urmă, în ori ce stâre 
a procedurei falimentului, 
va ordona arestarea falitu- 
lui în contra căruia se ivesc 
indicii suficiente de fraudă. 

Ordonanţa de arestare   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 695. Il tribunale di 
commercio € investito delle- 
iunzioni di polizia giudi-- 
ziaria per ordinare, contem-. 
poraneamente alla sentenza. 
dichiarativa del fallim mento- 
successivamente in qualun- 
que stato della procedura, la . 
cattura del fallito contro del 
quale sorgano sufficienti in-- 
dizii di penale responsabi- 
lită, specialmente nei casi. 
di latitanza o di non gius- 
tificata mancanza di depo- 
sito del bilancio o dei libri 
di commereio, ed anche la 
catiura degli altri complici. - 
o colpevoli- dei reati preve- 
duti nel titolo VIII di ques- 
to libro. 

L ordinanza dev. essere-
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trebue să fie comunicată! 
imediat procurorului pen- 
tru executare ; parchetul va 
fi obligat a deschide ime- 
diat acţiune publică. În a- 
'semenea caz, liberarea pro- 
vizorie, cu sau fără cauţiune 
nu poale îi acordată de ju- 
decătorul de instrucţiune 
însărcinat cu instruirea a- 
facerei, de cît după ce va 
rejeri tribunalului care a 
ordonat arestarea. 

Ori care ar fi avizul iri- 
bunalului, judecătorul de 
instrucțiune este în drept 
să decidă cum va crede de 
cuviinţă, rămînînd ca mi- 
nisterul public să execute 
dreptul său de opoziţiune 
la Camerade punere în a- 
cuzațiune, dacă va crede a- 
ceasia necesar. | 

Judecătorul de instrucţi- 
nne va putea însă procede 
la arestarea falitului, cînd 
sunt grave indicii de fraudă, 
chiar dacă tribunalul nu va 
fi ordonat o asemenea mă- 
sură. | 

(Com. 714, 756, 876, 877, 
880; Ital. 695; Fr. 455 și 488). 

Bibliografie, T. Stelian Curs 
M. A. Dumitrescu, Coment. Cod. 

Art. 

    
pe 1905;9, V. Dimitriu 

Com. VI pag. 320 urm.. C. 

713 

immediatlamente trasmessa 
al procuratore del Re, a 
cura del quale deve ese- 
guirsi l'arresto. 

Curs pe 1910/11; 
N. Toneanu, Falimentele fasc. I. pag. 115 urm. L. N. Cezărescu-E. Dan, Codul Com. adnotal, art. 713 pag. 36; 

I. Bobl, Code com. d'ltalie art. 695 
dari VIIL No. 7314 urm., 
belge III, H. F. Rivitre 

pag. 444, L. Bolaffio-Masse-Dari art. 69%: E. vi. 
Al. Ingaramo giurisprudenza art. 693 ; P. Namur Cod com. 

Code Com. franţais pag. 109. 

Din desd. Senatului. In proectul guvernului al III aliniaţ: „Or- 
donanța de arestare trebue să fie comunicată....... „ avea același 
cuprins ca în legea din 1895, iar alin. IV „ori cari ar fi avizul tri- 
bunalului ete.“ nu figura în proectul depus de guvern. Aceste modi-
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flcări şi adăogiri au fost prevăzute de comitetul delegaților şi admise 
de Senat fără discuţie. 

(Vezi desbat. Senat. 1898/99 pag. 463 şi 544), 

Doctrină. 1, Legiuitorul din 1895 a scos din corpul art. 708 
cuvintele „răspundere penală“ și le-a înlocuit cu vorba „fraudă“. 
Această procedare dă loc la o nedumerire : înţeles-o legiuitorul nostru 
să se refere la ori ce fel de fraudă în general, sau numai la frauda 
penală? În acest din urmă caz e vorba de ori ce infracţiuni penale, 

la cari frauda e element constitutiv, ori numai de infracțiunile penale 

în materie de faliment ? Faţă cu alin. al treilea care prevede deschi- 
derea acţiunei publice în mod obligator, se poate mai ușor înclină 
spre părerea că textul se referă numai la infracțiunile penale în ma- 

terie de faliment, 
(M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 222). 

2. Asupra ordinului de arestare emis de tribunalul de comerţ, 
este controversă dacă trebue să fie supus confirmărei : a) se susține 

că nu e nevoe de confirmare, de oare ce suntem într'o procedură 
specială și întru cît ordinul e emis de tribunal, se poate zice că el 
este deja confirmat. d) Se susține că este nevoe de confirmare întru 
cît din moment ce ordinul de arestare a fost transmis procurorului, 
procedarea își ia calea regulată, fără ca tribunalul comercial să mai 
aibă vre-o parte. Tribunalul are de la lege potestas capiendi, nu po- 
destas retinendi. Legea i-a încredințat o prerogativă a judecătorului 

de instrucţie și prin urmare în limitele în care e încredințată aces- 

tuia, deci supusă confirmărei ; iar confirmarea urmează a se face de 
secţia de care depinde jndecătorul de instrucție căruia i s'a trimis 

afacerea spre instruire. : 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 226 urm.). 

3. Contra arestărei ordonate de tribunalul de comerţ nu e ad- 
misibilă “opozițiunea sau apelul înaintea tribunalului sau Curţii de 
apel. Arestarea e o măsură de poliţie judiciară: ea nu face parte 
din sentinţa declarativă ; e inadmisibilă deci aplicarea art. 711, căci 

acest text permite opoziţiunea şi apelul contra declarărei în faliment ; 
el nu are cituși de puţin în vedere arestarea, despre care legiuito- 
rul nici nu începe să se ocupe de cît în urma art. 711. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 228). 
4. Sub legiuirea actuală, tribunalul de comerţ nu are căderea 

să acorde liberarea provizorie, fiind că prin emiterea ordonanţei de 
arestare, s'a istovit funcțiunea de poliţie judecătorească a tribunalu- 

lui şi a încetat orice jurisdicţiune tranzitorie a lui în materie penală.
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De aci urmează că el-nu mai poate reveni asupra deciziunei sale, 
nici pentru ca să o confirme, nici pentru ca să o revoace, ori care 
ar fl mijlocul de atac îndreptat în contra ei. Toate acestea devin, sau 
mai bine zis se reintore, ca funcțiune naturală a magistraturei penale. 

(Bonells pag. 
231 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. Sub veghiul 
“cod. comercial dinainte de 1887, 
tribunalul care poruncise aresta- 
rea falitului era în drept a admite 
și liberarea lui. 

Sub actualul cod de comerţ din 
1887, astfel cum a fost modificat 
în 1895 de și tribunalul poate or- 

„dona arestarea celui declarat, în 
stare de faliment, în ori ce stare 
sar afla procedura falimentului, 
însă cînd este vorba de libera: 
rea lui, numai judecătorul de in- 
strucţie, care săvirșește procedura, 
penală în contra falitului poate 
ordona liberarea lui. iar tribuna- 
lul este chemat numai să-și dea 
avizul asupra cererei de liberare 
a falitului şi în acest caz, tribu- 
nalul trebue să fie constituit cu 
procuror. 

In caz cînd tribunalul crede că 
are ca și în vechiul cod comer: 
cial dreptul de a libera pe falit 
pe cauţiune în acest caz tribuna- 
lul nu mai e simplu tribunal eo- 
mercial, ci tribunal penal, pen- 
tru a cărui constituire regulată, 
participarea procurorului este ne- 
părată, el care fiind un factor esen- 
țial are toate dreptuiile inerente 
rolului ce-l îndeplinește şi deci 
poate face apel contra unei ase” 
menea sentințe a tribunalului. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 714. Procedura fali- 
mentului înaintea jurisdic- 
țiunei comerciale și instruc- 
țiunea sau procedura pe-   

302 citat de M. A. Dumitrescu în op. cit. pag. 

C. Cas. 11 No. 83/99 -Bul. p. 
„178 și în Dreptul No. 35/99. 

2. După art. 709 (azi 713) Cod. 
Com. tribunalul de comerţ va or- 
dona, atît de odată cu pronunţa- 
rea sentinței declarative de fali- 
ment, cit și.mai în urmă, în ori 
ce stare a procedurei falimentu- 
lui, arestarea falitului în contra 
căruia, se ivesc indicii suficiente 
de fraudă. - | 

Că în caz cînd se cere libera- 
rea provizorie, aceasta nu poate: 
fi acordată de judecătorul de in- 
strucție însărcinat cu instruirea 

- afacerei—eare după art. 710 (azi 
714) Cod. Com. se urmează în- 
dependent de procedura falimen- 
tului — de cît în urma avizului 
conform al tribunalului care a or- 
donat arestarea. 

Că prin dispoziţia din art. 709 
nu se distinge între liberarea pro- 
vizorie făcută ex oficio și între 
acea cerută în baza unei eau- 
țiuni și cere de o potrivă avi- 
zul tribunalului care a ordonata- 
restarea. 

Că această dispozițiune s'a în- 
trodus eu ocazia modificărei ceo- 
dului de comerţ, anume ca o mă- 
sură generală. 

C. Cas. I1 din 1999 Bul. Caz. 
pag. 85. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 696. La procedura di 
jallimento innanzi alla giu- 
risdizione commerciale, e 
lisiruzione o il procedimen-
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nală se vor urmă indepen-- 
dent una de alta. 

Judecătorul de instrucţi- 
une poate culege de la tri- 
bunalul de comerţ, de la 
judecătorul sindic, ori ce 
informaţiuni şi ori ce şti- 
inţe de cari ar avea trebu- 
inţă ; poate asemenea veri- 
fică sau cere copii ori ex- 
tracte, de pe actele proce- 
durei falimentului, precum 
şi de pe registrele şi hir- 
tiile falitului, dar nu poate 
să le ridice de la grefa tri- 
bunalului comercial. 

Complectîndu-se instruc- 
țiunea, judele instructor tre- 
bue, în ori ce caz, să se pro- 
nunţe dacă este sau nu caz 
de urmărire în contra in- 
culpaţilor.. 

Deciziunea definitivă a in- 
stanţelor penale, va trebui 
să fie notată pe marginea 
sentinței declarative de fa- 
liment și se va publica ca 
și aceasta. 
(Com. 712, 747, 837, 845, 
943; Ital. 696; Fr. 601 şi 
603).   

to penale, hanno corso ton 
piena.reciproca indipenden- 
za e senza interruzione, sal- 
ve le disposizioni dell'arti- 
colo 839 e del primo capo- 
verso dell'articolo 861. 

Il giudice istruttore pu6 
assumere dal tribunale di 
commercio, dal giudice de- 
legato, dal curatore o dai 
membri della delegazione 
di sorveglianza ogni inior- 
mazione o notizia di cui ab- 
bia bisogno; pu altresi 
prendere ispezione o richi- 
edere copie od estratti degli 
aiti della procedura di îal- 
limento e dei libri e delle 
carte del fallito, ma non pu 
rimuoverli dalla cancelleria 
del tribunale suddetto. 

Compiuta Listruttoria, la 
deliberazione di rinvio de- 
gli imputati al pubblico giu- 
dizio o la dichiarazione di 
non Îarsi luogo a procedi- 
mento deve in ogni caso es- 
sere pronunciata dalla ca- 
mera di consiglio- o dalla 
sezione di accusa. 

La  decisione definitiva 
della giustizia penale dev'es- 
sere annotaia in margine 
della sentenza che ha di- 
chiarato il îallimento e pub- 
blicata come questa. 

Bibliografie. T. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs; D. Alexandresco Dr. 
civ. român VII pag. 616, 634, 636, 637, 641, 643; M. A. Dumitrescu: Comentarii VI 
pag. 233 urm.; C. N. Toneanu: falimentele fasc. I pag. 117 urm.; F. Ciorapeiu: 
Eincicl. juridică ; L. Barozzi: Repertor. de jurispr.; L. N. Cezărescu-E. Dan: Cod. ad- 
notat art. 714; 1.Bobl art. 696; L. Bolaffio—Mas6-Dari art. 696; E. Vidari VIII 7515 
urm. 8284; Al. Degră: Scrieri juridice III pag. 114 urm. ; Al. Îngaramo: giurispru- 

6
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„_„denza art. 69; R. Garraud: droit penal pag. 358 urm.; H. T. Riviere: Code Com. 
“francais pag. 797 ; Lyon Caen et Renault: VII p. 172; D. G. Maxim: Cauzele înmul- 

. 

? țirei falimentelor p.:59. 

:.-CODEL COM. ROMÎN 

- Art. 875. Acţiunea penală 
pentru. infracțiunile cuprin- 
se în acest titlu este de or- 
dine "publică. - 
Ea poate fi pusă în miş- 
care chiar înainte de decla- 
rațiunea de faliment cînd 
încelărea plăţilor este înso- 
țită de faptul de. dosire, de 
ascundere, de închiderea ma- 
gazinelor, de dare lao par- 
te, sustragerea sau împuţi- 
narea îrauduloasă a patri- 
moniului în dauna credito- 
rilor. 

În aceste cazuri procuro- 
rul tribunalului trebue să 
comunice îndată încetarea 
plăţilor preşedintelui tribu- 
nalului comercial, pentru în 
deplinirea dispozițiunilor ti- 
tului 1 al acestei cărți. 

Com. 697, 704, 712, 714, 
837, 845 ; Pr. Pen. 1, 2, 4, 
5, 9; Ital 855; Fr. 584. 

"Essa -puo 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 855. L'azione penale 
per i reati compresi înques- 
to titolo € publica: 

promuoversi 
anche prima della dichian- 
razione di falimento, quan- 
do alla cessazione dei pa- 

“gamenti si associno fatti di 
iuga, di latitanza, di chiu- 
sura ' dei magazzini o di 
diminuzione îraudolenta del 
patrimonio a danno dei 
creditori. 

In questi casi il procura- 
tore del Re deve denuncia- 
re la cesazione dei paga- 
menti al presidente del tri- 
"bunaledi commercio per la- 
dempimento delle disposi- 
zioni del titolo I di questo 
libro. 

Bibliografie: . D. 7. Stelian curs; V. Dimitriu curs ; F. Ciorapeiu II;1. 
Barrozzi Il; 1. N. Cezărescu-Em. Dan : p. 253 ; AL. Degr6: III p. 213 urm; L. Bobl: 
p. 538 urm; Vidari IX: 8714 urm; Al, 
gron: p. 1243. 

Ingaramo art. 855; Riviâre: p. 793; Ro- 

Doctrină. 1. Chestiunea independenţei acțiunei civile de acţiunea 
penală în materie de faliment ca și a independenţei procedurei fali- 
mentului de instrucțiunea sau procedură penală, s'a discutat mult 
în doctrină și în jurisprudență sau dat deciziunei în ambele sen- 
zuri ; de acea expunem aproape în extenso, toate părerile ce le-am 
gă sit emise în diferite ocaziuni: | 

D. C. N. Toneanu în falimente fasc. 1 p. 119 urm. se întreabă : 
pînă unde merge principiul acesta al independenţei acestor 2 pro-
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ceduri ? Mai întăi D-sa e pentru independență în ce priveşte proce- 
dura falimentului față pe procedura penală; dar mai departe zice : „În 
Italia parte din autori și aproape în unanimitate jurisprudenţa, decide 
„că principiul uceşta al independenţei celor 2 proceduri există nu nu- 
mai pentru a pune în mișcare acţiunea publică în vederea declarărei 
falimentului, căci ea se desfășură şi poate să-și producă efectele 
fără întrerupere pănă a condamnă, fără să existe declarat falimentul 
„Printr'o sentință; că atit de indepâhdenţă este judecata penală de 
banerută, de acea civilă de faliment, în cit judecătorul penal. poate, 
șI după cererea părţii are obligaţiuhea de a examină, dacă ceoneură, 
„la imputațiune calitatea de comerciant, de şi a fost trecută în putere 
de lucru judecat sentinţa declarativă de faliment. Şi vice versa, co- 
mereiantul deelarat falit continuă starea de faliment de și în jude-. 
cata penală pentru bancrută s'a decis că el fiind minor nu putea să 
cadă în faliment. Că tot din principiul acesta rezultă că sentința, de 
declarare în faliment nu constitue lucru judecat pentru instanţa pe- 
nală și în următorul caz: inculpatul exhibirid că încetarea plăţilor 
se urcă în timpul pe cînd era minor și nu era autorizat să exercite 
«comerţul, nu poate magistratul penal să se dispenseze de a examină 
-dveumentele produse în această privinţă și să zică că asupra acestui 
lucru. judecătorul comercial a. decis în mod irevocabil ; că deci ju- . 
decătorul penal poate face să rezulte încetarea plăţilor. la o altă dată 
(chiar anterioară) de cît acea stabilită de judecătorul civil, și de 
aci dacă o nulitate pare care ar lovi astfel de acte faţă, cu dreptul 
privat (civil), aceasta nu exlude acţiunea penală. | 

Și mai departe: „Pentru ca să fixăm la noi întinderea principiu- 
Jui spus în art. 714 al independenței acestor două proceduri, trebue 
să notăm că există o diferenţă de text, diferență pe care jurispru- 
-dența și doctrina se bazează în Italia pentru a da acestui principiu 
-0 extenziune aşa de largă. În art. italian 696 .se prevede că aceste 
proceduri au curs cu o deplină independenţă reciprocă și fără între- 
rupere, iar în ax 714 al. 1 cuvintele din urmă sunt suprimate. La 
noi dar, se poate să fie întrerupere și prin urmare să luăm ca argu- 
ment din lipsa acestor cuvinte, pentru a susține, că dacă la Italieni 
cuvintele fără întrerupere, ar dovedi că chiar atunci cînd falimentul 
nu s'a declarat, acţiunea penală nu se întrerupe, apoi prin suprima- 
rea, acestor cuvinte legiuitorul nostru a voit ea acțiunea penală să 
curgă, dar nu fără întrerupere ; că acţiunea penală este independenţă 
pînă într'atit întru ciţ sentinţa de declarare în faliment va veni. Dar 
afară de acestă diferență de text, principiul avestei independente 
astfel precum este formulat, trebue înțeles : că procedura falimentu-
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lui și procedura penală merg paralel, sunt inpendente una de alta în 
senzul că procedura penală, se: desfă; ăşoară de sine avind în vedere 
scopul justiţiei penale, și că falimentul se va declară; și odatţă de- 
clarat, liberă este instanța penală, chiar cînd s'ar face acorduri ce 
„ar. avea influenţă asupra sentinţei falimentului, să meargă înainte, 

neîmpiedecată de acele acorduri cari asupra ei nu pot âvea ici o 

influenţă. Poate să înceteze falimentul înaintea instanţei civile, merge 
înainte acţiunea penală. Iată în ce măsură există independenţa acţi- 
“unei penale de aceia a falimentului. 

Dar pină ce falimentul nu e declarat, nu poate să fie nici o 
culpă de bancrută frauduloasă sau simplă, nici complici la ele. Sen- 
tința penală trebue să fie aminată pină la declararea sentinței civile. 
de faliment, căci altfel am ajunge ca să avem sentinţe contradictorii, 
„atingătoare principiului justiţiei, ca una să se decidă pe cale penală 
și alta pe cale civilă. Și dacă s'a dat sentinţa de declarare în fali- 

„ment, atunci odată rămasă definitivă această sentință, ea are pute- 
rea lucrului judecat, fie pentru data încetărei plăţilor, fie pentru 
calitatea de comerciant, fie pentru starea de minoritate, pe cari le: 
constată, fără ca instanța penală să se poată, pronunţă contra acestei, 
constatări trecute în puterea lucrului judecat şi cari nau fost ata- 
cate în termenile prescrise. Altfel, am ajunge ca un comerciant de- 
clarat falit, dar a cărui sentință de declarare a fost revocată, să fie 
considerat ca comereiant de instanță penală și pedepsit ca culpabil 
de infracţiuni în faliment, de care el comerciant nu este responsa-- 
bil și la alte consecinţe cari micşorează prestigiul justiţiei, cînd asu- 

_pra uneia și aceleiași chestiuni două instanţe se pronunță în mod di- 
ferit și ambele să rămînă definitive cu efecte contrarii unele de 
altele. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 119—122. 
2. Intrun articol intitulat „relațiunea dintre acțiunea comercială 

de faliment şi acțiunea penală de bancrută“. D. I. M. Vasilescu, arată 
că în privinţa chestiunei dacă falimentul este o chestiune prejudi- 
cială acţiunei și judecărei penale de bancrută și dacă sentința civilă 
prin care se ridică falimentul formează autoritate de lueru judecat 
în fața jurisdieţiunei penale, trei teorii ţin împărţit cimpul juridic în 
această chestiune : 

a) Teoria independenţei absolute, care nu admite niei o legătură 
între acţiunea de bancrută și cea de faliment; pentru susținătorii 
acestei teorii, sentința junsdicțiunei civile care ceustată și ridică fa- 
limentul din cauza lipsei calităţii de comerciant sau lipsei stării de 
încetare de plăţi, nu poate avea nici o influență asupra jur isdicţiunei
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penale ; şi mai mult, acțiunea: penală: peate fi urmată pină la con- 
damnarea comerciantului ca bancrutar, deși el n'a fost nici odată de- 
clarat falit. | | | 

b) Teoria intermediară care neagă că declararea talimenţului ar 
fi o chestiune prejudicială pentru judecata penală, dar admite că s6n. 
tința civilă are autoritate de lucru judecat pentru judecătorul penal ; 
ast-fel că nu mai poate fi condamnat pentru bancrută vn comerciant 
care a obţinut o sentinţă de la jurisdicţiunea civilă constatătoare că 
nu este în stare de faliment. 

c) In fine teoria subordinărei inițiale, care susţine că pentru 
existența delictului de bancrută este absolut necesară declararea ju-- 
decătorească a stărei de faliment. Atit timp cît există faliment 
poate există și. banerută ; cînd falimentul încetează și delictul a în- 
câtat de a mai fi. 

In senzul primei păreri d, 1. M. Vasilescu citează pe : Vidari 
VIII No. 8719 urm; Calomandrei p. 116 și 315; Magri VIII p.: 654; 
Lemno No. 28; Alezandresco VII p, 916 ; Jonescu- Dolj în C. Jud. 
1906 No. 45; D. G. Mazim; Cauzele înmulţirei falimentelor p. 59 ; 
M. A. Dumitrescu VI p. 250. | 

Admit sistemul al doilea ; Cuzzeri VIII 155; Puglia: La Ban- 
carotta p. 49; Mase Dari p. 507 și urm; Carfora Bancarotta p. 130. 
0. N. Toneanu falimemtele fasc. ]. 

In sensul părerei a treia împărtășită și ded. I. M. Vasilescu. : 
Bonelli No. 188 urm ; L. Mortara pr. civile 516 și urm ; Silvio Longhi, 
bancarotta 98; 4. Sraffa in Archivio Giuridico 1893 p. 361; Segre : 
trattato di diritto penale X ; Noto-Sardegna. îl diritto comerciale 1910 
p. 161; Bolaffio: Fallimento e Mandato in giurisprudenza italiana, 
1891 IV, 121 și codice di commereio VIII p. 124.—0. N. Toneanu: 
Nu poate fi, banerută fără faliment în Dreptul No. 16/907; Degre: 
serieri juridice. 

Și în ce privește teoria subordinațiunei inițiale, Al. |. M. Vasi- 
lescu. susţine că în această teorie, declararea comerciantului în stare 

„ de faliment, declarare constatată printa”o sentinţă definitivă, formează 
un element esenţial pentru existența delictului de bancrută și în 
consecință : a) Cauzele care anulează sau revoacă sentința declara-, 
tivă de faliment fac să înceteze acţiunea de banerută ; iar cauzele 
cari numai întrerup sau sting falimentul, după cum este concordatul 
și morătoriul, nu influenţează acțiunea penală; b) Acţiunea penală 
nu se-poate termină prin condamnarea ca banerutar a comereiantu- 
lui, pînă ce sentinţa declarativă de faliment nu a rămas definitivă ; 
e) Acţiunea penală cînd se deschide în baza art. 875, nu poate a-
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junge la o condamnare pentru. bancrută de cit în urma deelarăr ei 

comerciantului în stare de faliment de către tribunalul comercia , 
singurul competenț. A se vedea articolul citat în Revista critică de 
drept, legislaţie și jurisprudență No. 8/911. 

3. Art. 714 e o derogare de la dreptul comun, unde se aplică: 
principiul „le crimânel tient le civil en '6tat“. După principiile 'din art. 
8 pr. p. procesul în declarare de faliment ar fi trebuit să se sus- 
pende pină la judecarea definitivă a bancrutei, în cazul cînd acţiu- 
nea, penală pentru acest delict sar fi intentat mai înainte de deela- 
rarea În faliment sau în cursul ei. Un asemeniea sistem ar fi pericli- 
tat și adeseori ar fi compromis cu desăvirșire interesele legitime 
foarte grave, de și pecuniare, ale masei creditorilor. - 

“Art. 714 n'a consacrat nici sistemul -contrar: le civil tient le 
criminel en 6tat, care există în mod cu desăvirșire excepţional la de- 
lictul de suprimare de stare civilă (art. 300 e. civ). Subordonarea ur- 
mărirei și pedepsirei pentru bancrută, la existenţa prealabilă a unei 
deelarări în falimenț, însamnă a asigură impunitatea bancrutarilor 
şi a lăsă interesele ordinei sociale la disereția creditorilor particulari. 

M. A. Dumitrescu, Comentarii Cod. Com. VI p. 238 urm. 
4. Falimentul nu e o chestiune prejudicială acţiunei publice, 

fiind-că : a) Ministerul public are drept să pună în mișcare acţiunea 
publică pentru bancrută ; căci nu e posibil ca acţiunea publică, desti- 
nată a apără interesele sociale faţă de un delict; penal comis, să fie 
paralizată şi să aștepte p cerere în declarare. b) este cuvintul în- 
dependență din art. 714 care w'avea rost dacă legiuitorul ar fi înţe- 
les să lase acțiunea pubiică la disereţia, acţiunei civile ; €) principiul 
fundamental de drept public din art, 8 pr. pen; d)art. 876,877. ete. 
cari proclamă culpabilitatea comerciantului care a încetat plăţile, nu . 
comerciantul care a fost declarat falit; d) avem art. 875, care ne 
spune că acţiunea penală pentru infracțiunile cuprinse în tit. VIII 
este de ordine publică, adică exerciţiul ei nu e subordonat interese- 
lor de ordine particulară. 

II). Falimentul nu constitue o chestiune prejudicială a judecă- 
ţei penale, căci tribunalul penal nu e nici obligat, nici îndreptățit să, 
suspende judecarea procesului de bancrută, pînă se va pronunţa tribu- 
nalul comercial. 

III).  Neinfiuenţa civilului asupra penalului. Lucrul judecat n 
civil n'are absolut nici o influenţă legală asupra procesului penal ; 
în interesul social ea judecătorul penal să aprecieze faptele cu tobă 
independenţa, fără să fie sclavul unei păreri .prealabile pe care a 
manifestat-o judecătorul civil; ar trebui să existe un text anume,
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pentru â recunoâște influență în penal a luerului judecat în eomer- 

cial, ceia ce nu există; art. 300 cod. civil este o derogare și nu 
poate fi întins la comereial: Ia a - 

M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 242 urm. 
In acelaşi sens: . : : e 
La Italieni: Calamandrei No. 116 şi 831; Luciani 268 urm; 

Vidari 8719 urm. ; Bolaffio No. 39 şi 44. 
La Francezi: Cohendy et Darras p. 14; Alauzet 18, No. 2865; 

Bedaride t. 3 No. 1206, PF. Heke instr. crim. t-6 No. 2914; Garraud 
t. 5 p. 358; Ruben de Couder No. 8; Dallozrâpertoire 1394; Rivire 
p. 799 urm.; La noi: Alezandresco VII p. 616 urm. - 

| In sens contrar: | 
La Francezi: Delamarre et Lepoitvin VI,No. 43 ; Lyon Caen et 

Renault VIL No. 193 urm:; Thaller 1745. i 
La Italieni: Măse-Dari p. 530; Bonelli p. 311 urm.; Cuzzeri 

p. 91 urm.; La noi: C. N. Toneanu falimente p. 120 -wm.; N. P. 
Voinescu în revista de drept, legislaţie p. 142 urm.). 

(A se vedea M. A. Dumitrescu op. cit. p. 250 urm.). 
5. Există independenţă absolută intre cele două instanţe penală 

şi civilă pentru că dacă legiuitorul — cu toata ștergerea cuvintelor 
făra întrerupere din textul italian — ar fi înțeles să menţină o inde- 
pendență limitată între cele două jurisdieţiuni, de sigur că trebuia să 
arate care este această limită, fiindcă altfel, cine va determină și 
unde se poate opri limita ? Această soluțiune se dă cu atit mai mult 
cu cit legiuitorul actual în modificarea art. 713 arată în mod expres 

„Că intențiunea sa este de a stabili o independenţă absolută între 
cele două jurisdicţiuni. 

1. N. Cezărescu şi E. Dan: Cod. Com. adnotat art. 714 p. 40). 
6. Baneruta sau acţiunea penală nu e o consecinţă a stărei de 

faliment și tribunalul corecţional poate singur să constate încetarea 
plăţilor și să condamne pe un comerciant ca banerutar fără a se pre- 
ocupă de ceia ce va fi decis tribunalul comercial. 

Aceasta e părerea îmbrăţișată și de d. 7. Zoneseu- Dolj (C. Jud. 
15/901 din 26/908). D-sa mai adaogă : Chestiunea nu poate fi discu-. 
tată față cu textele precise (714, 785, 831, 815, 876 şi 877 Cod. 
Com.) și că ce ar însemnă acea proclamaţiune de independenţă .re- 
ciprocă a instanțelor din art. 714, dacă nu 0 aplicăm ? Mai trebue. 
oare să căutăm aiurea spiritul legiuitorului ?..... Argumentul—singu- 

„rul argument-—contrarietate de hotăriri, e prea neînsemnat pentru a 
știrbi integritatea unei instanţe şi a subordonă actele sale unei alte
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instanţe, eu aceiași judecători ; ba e chiar numai aparent, căci con- 
trarietate nu există, ambele instanţe, urmărind scopuri diferite. 

aaa Tribunalul corecţional, nu se pronunţă asupra , situaţiunei 
juridice a falimentului, ci el trage din faptele supuse apreciaţiunei 
sale, elementul necesar delictului de care se preocupă, spre a-l uni 
cu celelalte elemente ce a constatat. ca cheltueli excesive, fraude, 
sustragere de marfă, neregularitate de registre, ete. 

E principiu .că instanţa penală are competința de a apreciă 
toate circumstanţele esenţiale ale unei infracţiuni, principiu la care nu 
există nici o derogaţiune pentru delictul de banerută. 

Că hotărîrea declarativă de faliment, nu poate fi o chestiune 
prealabilă sau prejudicială pentru acţiunea publică de bancrută, re- 
zultă învederat din aceia că starea de faliment poate să dispară prin 
desinteresarea totală sau parţială a tuturor- creditorilor, însă această 
împrejurare nu poate avea nici o influenţă asupra acţiunei publice, 
care-și continuă cursul său, ceia ce denotă încă odată independenţa sa. 

Extras din C. Jud. No. 15/901; a se vedea și în C. Jud. No. 
45/906, 81/907, 26/908 în Dreptul No. 32/909 tot păreri de ale d-lui 
I. Jonescu- Dolj. 

Vezi și A. Safirescu în Pagini Juridice No. 63/910. 
7. DI. S. Seriban în C. Judiciar No. 56/905, înclină fără ezitare 

spre -soluțiunea absolutei independenţe a acţiunei publice și deci a 
nesubordonărei ei la o prealabilă sentință declaratoare în faliment. 

8. Din redactarea art. 702 cod. urm. și din faptul că a refuzat 
orice competinţă în această materie judecătorilor de ocoale, legiuito- 
rul a căutat să arăte cu toată claritatea, că numai jurisdicţiunile co- 
merciale au dreptul să recunoască falimentul unui comerciant. Este 
foarte lesne de înţeles rațiunea legiuitorului de a lăsa numai tribu- 
nalului de comerţ dreptul de a declară în stare de faliment, el fiind 
cel mai în măsură—ratione materiae—ca în interesul comerțului în 
general, să aplice codul de comerţ. Legiuitorul romin traducind art. 
696 (714 romiîn) a suprimat vorbele „și fără întrerupere“ ; această 
suprimare nu poate duce la altă coneluziune de cît că la noi inde- 
pendenţa proclamată de lege nu trebuește întinsă prea departe, mai 
ales că în art. 714 este vorba de independenţa procedurei penale de 
procedura falimentului, iar nici de cum că acțiunea penală este in- 
dependentă de cea comercială ; cu alte cuvinte dacă există indepen- 
denţă față de procedura falimentului nu este și faţă de existența lui. 

Din modul cum este împărțită cartea III-a a codului de comerţ, 
se vede că intenţiunea legiuitorului a fost în principal, să nu se a- 
mestece în afacerile unui comerciant, decit numai atunci cînd el este
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declarat în stare de faliment. Numai atunci acţiunea publică se pune 
în mişcare spre a constată dacă falitul a comis vre-un delict cu o- 
cazia comerțului său. Ce interes ar fi să se tulbure creditul și mer- 
sul regulat al unei afaceri, atunci cînd nici tribunalul de comerţ, nici 
creditorii n'au vro plingere? Se exceptează cazurile de dispariţie ete. 

"din art. 875, dar și atunci e obligat procurorul a comunică trib. pen- 
tru îndeplinirea disp. titlului I al acestei cărți. 

Apoi și textele art. 876, 880, 883 sunt hotăritoare că comerei- 
antul, care a încetat plăţile, falit, complicele ete. sunt culpabili ete. 

N. P. Voinescu adnotind decizia No. 5911 a înaltei Curți Ca- 
saţie ; vezi Revista critică de drept, legislaţie ete No. 6/911. 

9. Falimentul este: 1) O chestiune prejudicială a acțiune; pu- 
blice; argumente: a) Cuprinsul art. 712 al. Ic. com, „îndată după 
“pronunţarea sentinţei declarative de faliment, procurorul ete...... 
„+ .„ spre a vedea dacă este loc la o acţiune penală, deci acțiunea pu- | 
blică pentru bancrută nu poate începe inaintea declarărei în faliment; 
b) Expresiunile din art. 875 al 2 sunt o excepțiune la regula de mai 
sus și anume cind încetarea plăţilor e însoţită de faptul de dosire, 
de ascundere etc....; această excepţiune confirmă regula; din art. 742 
al. 1; Il) Falimentul este o chestiune prejudicială de Judecată; ar- 
gumente: a) Partea finală a art. 714 „deciziunea definitivă a instan- 
țelor penale va fi notată pe marginea sentinţei declarative de faliment ; 
b) al. | din art. 714 vorbește de independenţa procedurei falimentu- 
lui faţă de procedura penală a bancrutei; acest text nu pomeneşte 
nimic de independenţa instanţei penale față de sentința declarativă 
-€) din dispoziţiunile art. 853 al. 2.şi final nu se poate deduce de ciţ 
că acest text se referă la independența. procedurilor nu și a acţiu- 
nei d) Art. 844 vorbind de concordat presupune că o sentință decla- 
rativă a avut loc; e) Argumentului tras din art. 875 zl. 1 ise opune 
în primul loc art. 880, apoi al. 3 din 875. 

L. Hirschhorn în C. Jud. 63/905. 

Jurisprudenţă. 1. Din princi- Prin urmare, jurisdicţiunea ci- 
piul separaţiunei și independen- 
ței absolute a celor două juris. 
dicțiuni penală și civilă, consacrat 
în materie de faliment prin art. 
"714 și 875 cod. comereial rezultă 
că lucrul judecat de una din 
aceste două instanţe, nu exercită 
niei 0 înrurire asupra, deciziunei 
ce se va da maitirziu de cealaltă 
jurisdicţiune. - 

vilă are dreptul, fără a se putea 
opune lucru judecat, să cerceteze 
și să, constate căo persoană este 
cumerciant, că se găsește în stare 
de încetare de plăţi, că terţiul cu 
care a tratat cunoștea încetarea 
plăţilor de și toate sau sau parte 
din aceste chestiuni ar fi fost re- 
zolvate de instanța penală cu: o- 
ocaziunea judecărei deliczului de:
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bancrută frauduloasă imputat fa- 
litului și complicelui său.. .. 

C. Apel Buc. 1 No. 52/904, în 
Dreptul No. 29/1904 p. 229 con- 
tra Dl. Sp. Popescu cu: osebită 
părere la decizia de mai sus. 

2. Tribunalele comerciale sunt 
singure în drepţ de a recunoaşte 
și declară falit pe un comerciant 
ce a incetat plăţile izvorite din 
daraveri comerciale. 'Tribunalele 
corecționale nu au. asemenea, că- 
dere. - 

De și acţiunea penală, pentru 
infracțiuni izvorite din faliment, 
poate fi pusă în mișcare înainte 
de declararea stării de faliment, 
dar tribunalele corecţionale nu 
pot pedepsi atari infracţiuni, dacă 
comerciantul urmărit n'a fost de- 
clarat falit de tribunalul comer- 
cial, 
Trib. Suceava, în Dreptul No. 82/88. 

3. Discuţiunile ce au loc înain- 
tea trib. comercial, precum şi ho- 
tăririle acestuia pentru fixarea ac- 
tivului și pasivului falitului, fac 
parte din procedura ce trebuie a 
se urmă pentru liquidarea fali- 
mentului și ea atare, conform art. 
709 (azi 714) c. com. ele trehuese 
să continue fără întrerupere şi in-. 
dependent de acţiunea penală. 

In speţă, judecata dintre recu- 
renţi și intimat, avind de obiect 
contestațiunea acestuia la pune- 
rea sechestrului pe o cantitate de 
marfă aflată - în posesiunea sa, 
după cererea recurenților, ea cre- 
ditori ai falitului S. Spilberg sub 
cuvint că acea marfă ar fi avere 
a numitului falit, urmează că cu 
drept cuvint Curtea de Apel din 
Galaţi ca și tribunalul din Brăila, 
au respins cererea recurenților, 
bazată pe dispozitiunea art. 8 al. 
2 pr. p. pentru suspendarea ju: 
decăţii acestei contestațiuni pînă 
la judecarea acțiunei penale, ce   

| sa intentat. contra intimatului 
„Braunstein, ca complice al falitu- 
lui Spilberg, prin sustragerea măr- 
fei sechestrate din activul acestuia,. 
căei citatul art. 8 al. 2 nu se a- 
plică în. cazurile în cari legea. 
prevede expres vre-o derogaţiune.: 
la principiul suspendărei acţiunei 
civile pină la judecarea acţiunei 
penâle ; și asemenea derogaţiune 
este prevăzută în art. 709 c. com. 
și aplicabilă în speţă, pe cită vreme: 
menţionata judecată, asupra con- 
testațiunei intimatului eră înde- 
plinirea procedurei necesară pen- 
tru stabilirea activului falitului 
Spilberg și ca atare, urmă să se e- 
fectueze fără intrerupere și inde- 
pendent de acţiunea penală. 

Bul. 1892 p. 606. Cas No.97/92. 
4. A sevedea nota 6de Ja art.725. 

„5. Acţiunea publică pentru ban- 
cerută fiind cu totul independentă. 
și deosebită de acea în declarare 
de faliment, de aici rezultă că, 
deși n'ar fi existat faliment sau 
falimentul ar fi fost ridicat, totuși 
comerciantul eare ar fi în înce- 
tare de plăţi, poate fi urmărit și 
condamnat de tribunalele repre- 
sive pentru bancrută, fie simplă, 
fie frauduloasă. 

Tri. Ilfov 111 No, 1447/506 în 
Dreptul No. 3/907. 

Contra. C. Apel Buc. II Ao. 
165/907 în Dreptul No. 24/907. 

6. Din întreaga economie a co- 
dului de comerţ şi din textele art. 
708, 709, 710, 876, 877, 880 (ve- 

chiul cod.) C. Com. rezultă că 
bancruta este o consecinţă a fa- 
limentului şi. că acolo unde nu 
este faliment nu poate să existe 
nici bancrută ; fiindcă starea de 
faliment este o condiţie sine gua 
non a delictului de banerută. 

Ty4b. Tecuci No. 469/901 în C. 
Jud. 45/906. 

8. Pentru ca să existe delictul
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de banerută nu şe cere o sentin- 
ță declarativă în stare de faliment 
care să emane de la tribunalul 
comercial. ambele  jurisdicţiuni 
fiind cu desăvirșite independente, 
așa că chiar dacă jurisdicţia  co- 
mercială ar ridică starea de fa- 
liment pentru motivul că nu a 
fost încețare de plăţi, jurisdicţia, 
represivă . are toată latitudinea 
de a. apreeiă . împrejurările și a 
pronunţă condamnarea incuipa- 
tului deşi el nu e declarat falit 
de tribunalul com&reial. 

Prin chestiuni prejudiciale se 
înțeleg acele. chestiuni. de drept 
civil cari se ivesc în cursul unei 
judecăţi penale și care au înru- 
rire asupra acesteia și prin ur- 
mare trebuese cercetate în mod 
prealabi! de către tribunalele ci- 
vile. | ! 

Astfel încetarea plăţilor unui 
comerciant nu este o chestiune 
prejudicială, care ar trebui să fie 
constatată de jurisdicţia. civilă în 
lipsa. unui text -formal de lege. 

Trib. Putna I No. 631/909 C. 
Jud. 65/909. 

8. Codul comercial proclamă in- 
dependenţa jurisdieţiunei pentru 
judecarea acţinnei penale de juris- 
dieţia care declară starea de fali- 
ment, precum rezultă între altele din 
art. 714 și 875 C. Com. și această 
independenţă a, jurisdicției penale 
e absolută, întru cîţ nici o  res- 
tricție nu se declară prin. legea 
comercială, 

Prin urmare în asemenea con- 
diţii nu se cere neaparat, pentru 

„exerciţiul acţiunei penale pentru 
bancrută, ca comerciantul urmă- 
rit penahter să fi fost mai întăi 
declarat falit pentru încetare de 
plăţi, precum nici nu împedecă 
exerciţiul acţiunei penale pentru 
banerută faptul inexistenţei fali-   

limentului sau încetărei lui prin 
ori ce mod ar fi. 

C. Cas. 11 No.657/910. C. Jud. 

Bul. pag. 264/910. | 
C. Cas. II No. 8991910 în Bul. 

pg. 80. 
Contra. Camera de pamere sub 

39/910. Dreptul No. 38/910 şi în 

acus; Galaţi No. 143/910. Vezi Ju-- 
risprudenţa No. 15/9141. 

9. Incetarea de plăţi este o 
stare de fapt obiectivă, avînd pu- 
tere -erga ommes în mod absolut, 
elementele de apreciere sunt spe- 
ficate prin Codul de Comerţ și 
constatarea lor aparţine - atribu- 
țiunei exclusive a instanţelor eo- 
merciale, care urmează ase con-- 
duce de procedura specială sta- 
bilită în cauză; că deci nu este 
atribuțiunea instanței penale, iar 
bancruta simplă este un delieţ 
de intențiune, în care caz numai, 
instanţele penale pot exdmina, în 
ce privește forul interior al incul- 
patului, chestiunile extra penale ; 

Că deci tribunalul nu se poate 
pronunță asupră culpabilităţiii, fără 
să fie constatat mai întăi de in- 
stanță comercială într'un mod cert. 
și definitiv că inculpatul a înce- 
tat plăţile, 

Trib. Suceava în 1893, în Drep-. 
tul pe 1893 pag, 413, cu mino-- 
ritate. 

—10. In regulă generală exerei- 
țiul acţiunei publice pentru infrae- 

_țiunile la legea penală, este cu 
totul independentă de exerciţiul 
acţiunei civile în reparaţiunea, 
prejidiciului cauzat ; acest prin- 

„Cipiu general este - aplicabil în 
toate materiile unde un fapt se 
pedepsește ca crimă sau delict și 
prin urmare și în materie de fali- 
ment, iar din 
868 (azi 875) cod, com. rezultă că, 
acţiunea penală pentru bancrută 
este de ordine publică. 

91 

dispoziţiunile art..
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În cazul cind s'ar fi stabilit de 
insțanțele comerciale că per- 
:soana urmărită pe cale corecţio- 
nală ea bancrutar, nu e în incetare 
-de plăţi, această hotărire comer: 
-cială nu e opozabilă ministerului 
public şi deci nu produce efectele 
„autorităţii lucrului judecat, pen- 
tru că în instanța comereială și 
-cea corecțională, nu este identi- 
tate de persoane. ministerul -pub- 
lie la instanțele comerciale nefi- 
gurind ea parte principală ; ase- 
menea nu e nici identitate de 
obiect căci ambele acţiuni base 
urmări și tind la scopuri diferite. 

Trib Iifov II în 1999 în Drep- 
“tul No. 89/99. - - 

11. Discuţiunile ce au loc înain- 
tea tribunalului comercial precum 
şi hotăririle acestuia, pentru fi- 
xarea activului şi pasivului fali- 
tului, fac parte din procedura ce 
trebuie a se urmă pentru lichi- 
darea falimentului și ca atare, 
conform art. 714 cod. com, ele 
trebuesc să continue fără între 
rupere și independent de acţiu- 
nea penală, ce ar fi intentată con- 
tra falitului şi a complicelui său 
pentru bancrută ; în acest caz dis- 
poziţiunile art. 8 al. 2pr. p. pen- 
tru suspendarea judecărei con- 
testațiunei civile, ce ar avea de 
obiect de a se stabili dacă marfa 
găsită în posesiunea cuiva ar fi 
sau nu sustrasă de la falit, pînă 
la judecarea acţiunei penale nu-și 
poate avea aplicaţiunea, căci acest 
articol nu se aplică în cazurile în 
cari legea prevede în mod ex- 
pres,—precum face citatul art. 714 
--vr'o derogațiune la principiul sus- 
pendărei acțiunei civile pină la 
judecarea. chestiunei penale. 

C. Cas. II No. 96/96 Bul. Cas. 
pag. 605. 

12. Codul de comerţ prin art. 714 
șiart. 875 proclamă independenţa 

- Art. 714—875 

jurisdicţiunei comerciale pentru 
constatarea declarărei şi ridicarea 
stării de faliment, de jurisdicţiu- 
nea penală și că, acţiunea penală 
pentru infracţiunea de banerută 
simplă sau frauduloasă, e de or- 
dine publică ; că de aci rezultă că 
acțiunea penală poate fi exerci-. 
tată fie înainte de declararea stă- 
rei de faliment, precum anume. 
confirmă art. 875, fie 'şi chiar a- 
tunci cînd starea de faliment a 
încetat pe temeiul unei hotăriri 
judecătoreşti rămasă definitivă. 

Ast-fel jurisdioţia penală e de- 
săvirșit competentă a se ocupă 
cu chestiunile. încetărei plăţilor, 
a calităţii de comerciant, fără să 
fie legată de cele hotărite de ju- 
risdieția comercială, , 

Cas. II No. 133/908 C. Jud. 
26/908. 

p '13. Sentința declarativă de fa- 
“liment a tribunalului comercial, 
nu constituie o chestiune preju- 
dicială de care să depindă soarta 
acţiunei publice. Acţiunea publieă 
pentru bancrută este independentă 
de acea a declarărei în stare de 
faliment şi tribunalul corecţional 
poate condamnă pentru bancrută 
fără a se preocupă de sentinţa 
tribunalului comercial dacă a de- 
clarat în stare de faliment, sau a 
refuzat, sau a revenit. 

C. Apel Craiova II No. 1011910 
C. Jud. 84/910. 

14. In principiu, jurisdicțiunile 
civile și cele corecţionale sunt in- 
dependente unele de altele, ast- 
fel că între aceste două jurisdie- 
țiuni nu poate fi nici identitate de 
părți niei identitate de obiect. 

Prin urmare dacă posterior de- 
clarărei în stare de falimenta u- 
nui comerciant, tribunalul comer- 
cial, i-a ridicatstarea de faliment. 
aceasta nu împiedică trimiterea   comerciantului dinaintea instanţe-
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lor, represive spre a răspunde de. 
fraudele ce i sar impută, întru 
cit o asemenea hotărire a tribu- 
nalului comercial, nu poate cons- 
titui lucru judecat pentru instanța 
corecțională, 

C. Cas. 8. Unite. No. 3/91 C. 
| Jud. 35/911 și Jurisprudenţa No. 
5/91. 

iza. Camera de punere sub 
acuzare Galaţi No. 143/9190. 

15. .Ori ce creditor al falitului, 
care Sar pretinde daunat prin de- 
lietul de bancrută comis de falit, 
se poate 'constitui parte civilă în 
instanță penală. 

Apel Messina 10 Nov, 1883; 
Cas. Roma 13 Dec. 1889; Apel 
Torino 1 Martie 1890; Cas Roma 
30 lunie 1890 (în Ingaramo). 

16. Pentru a procede Ja jude- 
carea bancrutei simple sau frau- 

- duloase, imputată unui comerciant, 
judecătorul penal nu e obligat să 
aștepte declaraţiunea falimentului 
de către tribunalul comereial, în- 
tru cît e competent a constata în 
mod incidental, starea de înce- 
tare de plăţi ă unui comereiant. 

Cas. Palermo 3 lunie 1839. (În. 
Ingaramo). 

17. Judecătorul penal, poate cu 
ocazia. judecărei delictului de ban- 
crută, să fixeze data încetărei plă- 
ților la o altă epocă de cît acea 
stabilită de judecătorul comercial. 

Cas. Torino 23 lunie 1886, 12 
Iulie 1886, 1u Nov. 1686, 20 Dee: 
1886, 21+Febr. 1887; Cas. Firenze 
5 Martie 1887; Cas. Torino 20 
April 1887, 20 Iulie 1887; Apel 
Venezia 13 Sept. 1887; Cas. Fi- 
venze 3 Sept. 1887; 14 Dec. 1887; 
Cas. Torino 26 Oet. 1888, 31 -Ia- 
nuar 1889, 16 Mai 1889, 5 lunie 
1889; Cas. Roma 12 Nov. 1889,   

1—875 93: 

20 lanuar 1891, 12: Febr. 1892 și 
+ Mai 1893. (În Ingaramo). 

18. Moratorul obţinut de către 
un comerciant, nu este un ob- 
stacol la acţiunea penală pentru 
bancrută. 

Cas. Firenze 29 Oct. 1887. (În 
Ingaramo). 

19. Judecătorul penal poate să 
declare neregulatţinute, registrele 
pe cari instanța comercială, care 
acordase moratoriul le găsise ţi-- 
nute în mod regulat. 

0 s. Roma 12 lulie 1889. (În 
Ingaramo). 

20. Procedura falimentului în- 
naintea jurisdicţiunei comerciale 
și instrucţiunea sau procedura pe- 
nală, pentru delictul de bancrută,. 
se vor urmă independent una de 
alta, şi judecătorul penal atît în 
perioada instrucțiunei cît și în 
acea a judecății penale, nu e le-- 
gat de actele sau de hotăririle: 
judecătorului comercial. Deci dacă 
inculpatul a produs documente 
spre a stabili că la epoca înce- 
tării plăţilor era minor și neau- 
torizat a face comerţ, judecăto- 
vul penal nu se poate dispensă a. 
examină aceste acte sau docu-.- 
mente, pe motiv că asupra aces- 
tei chestiuni, judecătorul: civil s'a. 
pronunţat în mod irevocabil. 

Cas. Roma 4 lunie 1890. (În. 
Ingaramo). 

21. Deși s'a stabilit calitătea de. 
comerciant prin sentinţa declara- 
țivă de faliment, înaintea jude- 
cătorului penal se poate pune din 
nou în discuțiune această calitate, 
fără ca prin aceasta să se vio- 
leze autoritatea lucrului judecat. 

QC. Cas. Roma 13 Mart 1891, 12 
Febr. 1892, 27 Febr. 1892 sec- 
iuni unite. (n Ingaramo), 

Notă. În legătură cu variatele jurisprudenţe privitoare la in- 
dependenţa acţiunei penale de acţiunea comercială, dăm aci nai jos 
raportul No. 8664 din 21 Sept. 1911, adresat d.lui Ministru al justiției
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conform art. 73 din legea Înaltei Curți de Casaţie, de cătră dl. G. 
N. Bagdat Primul Președinte al Inaltei Curți : 

„Această Înaltă Curte a fost chemată, în cuisăl trecutului an 
judecătoresc să se pronunțe asupra chestiunii: care” este, față cu 
textul art. 714 din codul de comerţ, relațiunea dintre” acțiunea co- 
mercială de faliment şi acțiunea penală de bancrută ? . 

Speţa care a dat naștere. acestei chestiuni este : 
„Comereiantul Iosif Carniol, fiind declarat în'stare de faliment 

de tribunalul comercial Ilfov, primul procuror de pe. lingi acel iri- 
buual, cere judelui instructor al cabinetului No. 3, ca să facă cer- 

„cetări, conf. art. 45 pr. pen. pentru stabilirea. delictului de bancrută. 
n urnă, după opoziţia făcută de unii din creditori, tribunalul 

comercial, prin sentința cu No, 977/909, ridicînd. starea de faliment, 
primul procuror cere judecătorului de instrucţie să claseze afacerea 
întru cît, zice primul procuror în adresa sa, starea de faliment este 
ridicată și nu poate fi vorba în speţă de bancrută, căci nu există fa- 
liment nici falit. Judele instructor dă ordonanța definitivă No. 155 
din 1909, prin care declară că nu există caz de urmărire contra, lui 
Iosif Carniol, pentru vre un fapt penal.  - -: 

„Motivele pe care se întemeiază această ordonanţă sunt : 
„Avind în vedere că prin ridicarea stărei de faliment tribuna- 

„lul a constatat că. numitul I. C. nu a încetat plăţile, 
„Că dar primul element al delictului de banerută, stabilit prin 

art. 876 din codul comercial nu există. 
„Pentru aceste motive declarăm că nu există caz de urmărire, 
„Procurorul general al Curţii de Apel din București, face opo- 

ziție la camera de punere sub" acuzare în contra acestei ordonanţe 
de neurmărire pe motiv, că acţiunea publică odată deschisă, fie chiar 
numai pentru cercetări, ea trebue să și urmeze cursul, independent 
de cursul falimentului înaintea tribunalului comereial. 

„Camera de punere sub acuzare rspinge opoziţia procurorului 
general, motivind că, judecătorul de instrucție putind, cînd crede ne- 
cesar, să se folosească de cele stabilite de instanţa comercială, 'pro- 
cedarea judecătorului de instrucţie de a se fi bazat pe constatarea 
tribunalului comercial spre a găsi că I.'C. nu este în încetare de 
plăţi și nu există astfel vre un delict de banerută, nu poate fi privită 
ca neregulată și de natură a aduce atingere principiului de îndepen- 
denţă acţiunei penale de cea comercială. 

„Făcindu-se recurs de procurorul general al Curţii de Apel, a- 
ceastă Înaltă Curte, Ș. II, prin decizia No. 900/9:0, a admis recursul, 
a casat decizia cu No. 371 din 1909 a Camerei de punere sub acu- 
zare și a trimis afacerea să se judece din nou de Camera de punere 
sub acuzare a Curţii de apel din Galaţi. 

„Motivele daciziei Curţii de Casaţie sunt: Camera de punere 
sub acuzare nu și-a dat bine seama de cuprinsul ordonanţei defini- 
tive a judecătorului de instrucţie ; ea argumentează în vederea unei 
ipoteze neadevărate; că de vreme ce a admis independenţa acţiunei 
penale, Camera de punere sub acuzare a trebuit să admită, iar nu
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să respingă opoziția procurorului general contra ordonanţei definitive 
a judecătorului de instrucţie. i a 

-„Că fiind dar o contradicţie între argumentarea, din decizia Ca- 
merei de punere. sub acuzare și argumentarea. din. ordonanța. jude- 
scătorului de instrucţie, recursul făcut este întemeiat. | o 

„Instanţa de trimitere, Camera de punere sub acuzare a Curţii 
“de Apel din Galaţi întră în cercetare. şi se pronunţă asupra adevă- 
ratei. chestiuni pusă în discuţiune, hotărind că, în materie. de fali- 
“ment, principiul independenţei acţiunei-publice.de cea privată nu este 
aplicabil în toată rigoarea lui, în cit să calce alte principii de interes 
„mai mare, cum e acela al-autorităţei lucrului judecat ;.că art. 714 
“Cod. Com. trebue înțeles în. sensul că procedura penală și procedura 
falimentului merg. paralel una.cu alta şi urmează deci să se ajute 
și să se complecteze, -iar nu să se contrazică în, rezultatele lor; așa 
că dacă. în unele. cazuri, acțiunea publică, poate fi pusă în mișcare, 
chiar înainte de declararea în stare de faliment, ea trebue să se în- 
trerupă pină ce falimentul se va declară, neputind fi vorba de ban- 
crută fără, faliment declarat și că dacă a intervenit .o hotărire defi- 
mitivă, prin care instanța comercială respinge cererea de declarare 
în stare de faliment sau ridică o stare de. faliment încuviinţată, acea 
hotărire definitivă are autoritate de lucru judecat pentru judecătorul. 
penal; așa că nu mai poate fi condamnat, necum urmărit pentru ban- 
-crută, comerciantul care are în favoarea sa o hotărire definitivă a 
instanţei comerciale constatătoare că nu se găsește în stare de faliment. 

„Chestiunea fiind din nou adusă înaintea Curţii de Casaţie priu 
recursul făcut, de procurorul general al Curţii de Apel din Galaţi, în 
«contra deciziei Camerei de punere sub acuzare, Înalta Curte judecind 
în secţiuni—întrunite, cum era. cazul, a decis: că jurisdieţiunea civilă 
Şi cea penală suut independente una de alta; că între cele două ac- 
țiuni, acea comercială de declarare în stare de faliment și acea pe- 
nală - de banerută, nu poate fi nici identitate de părţi, căci ministe- 
rul parte urmăritoare în penal, nu figurează în instanță comercială 

„de declarare în stare de faliment, nici identitate de obiect, întru cît 
obiectul acţiunei. penale, este pedeapsa comerciantului culpabil de 
banerută, pe cînd. obievtul acţiunei comerciale este declararea înce- 
“tărei plăţilor şi a falimentului ; $că chestiunea de a se şti dacă un 
«comerciant a, fost în stare de încetare de plăţi. nu este o chestiune 
prejudieială de competinţa exclusivă a instanțăi comerciale, ci o simplă 
“chestiune de fapt care întră în competința instanţei corecţionale, de 
„a o constată fără a se preocupă de ceia ce a hotărit; instanţa co- 
mercială în această privință; că prin urmare dacă posterior deela- 
rărei în stare de faliment, instanța comereială a ridicat starea de fa- 
liment, aceasta nu împiedică ca comerciantul să fie urmărit și chiar 
condamnat pentru banerută, 

„Cum vedeţi Domnule Ministru, cele două doctrini, acea a in- 
stanţei de fond, și acea a secţiunilor întrunite ale acestei Înalte Curți 

- sunt întemeiate pe argumente juridice deopotrivă de serioase. 
„Nu omit a vă arăta insă, că sistemul admis de Camera de pu- 

nere sub acuzare, că odată ridicat falimentul de instanţa comercială, 

-
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nu mai poate continuă urmărirea începută; nici: există condamnare 
pentru banerută, este susținut de cei mai distinși comentatori mo- 

„derni ai codului comercial italian, de la care am împrumutat mai 
toată materia codului nostru de comerţ. 

„Că de la 1892 pină azi, Curtea de Casaţie din Roma, s'a pro- 
nunţat în sensul acestui sistem și că în fine, pentru a tăiă această. 

„controversă, comisiunea care lucrează la reforma codului de comerţ. 
italian, a introdus, în proectul de cod ce a elaborat, dispoziţia din 
art. 198 în cuprindere: 

„Atunei cînd tribunalul deliberează negativ asupra declarărei în 
„ faliment, acţiunea penală nu poate fi urmărită sub titlu de bancrută“ 

și dispoziţiunea din art. 201 în cuprinderea: :„încetează acțiunea pe- 
nală cind este revocată declararea în faliment“. 

„Cunoscind toate acestea cari adaogă foarte mult la valoarea. 
sistemului admis de Camera de punere sub acuzare a Curţii de Apel 
din Galaţi, și apreciind că acel sistem ar corespunde mai bine inte- 
vesului comerţului și creditului public, prin aceia că îndeamnă pe 
comerciantul care a putut un moment să se abată din calea corecti- 
tudinei, să caute să desintereseze pe toţi creditorii săi, știind că prin: 
ridicarea, stării de faliment; se închide acţiunea penală de bancrută, 
deschisă contra lui și prin aceia că înlătură neliniștea pe care tot- 
deauna o produce în lumea comercială condamnarea pentru bancrută 
a unui comerciant repus în capul afacerilor sale prin ridicarea stă- 
rei de faliment, această Înaltă Curte n'a primit totuși sistemul din 
decizinnea Camerei de punere sub acuzare a Curţii de Apel din Ga- 
laţi, ci a admis sistemul independenţei absolute a celor două acțiuni, 
una de alta, care reesă din textul art. 714 și din celelalte dispozi-. 
fiuni ale codului nostru comercial referitoare la materie. 

„Înalta Curte pentru ca să hotărască astfel, a avut în vedere: 
că interpretarea care se depărtează de textul legii, ori cît de valo- 
roase ar fi consideraţiile cari o propun, nu poate fi de cit operă de 
legiuitor iar nu de judecător. 

„Curtea de Casaţie, apreciază, că considerațiunile expuse mai 
sus, reclamă facerea unui proiect de lege care să clarifice dispoziţiu- 
nile din Codul Comercial, referițoare la această cheştiune, în sensul : 
a) că atunci cînd cererea în declarare de faliment este respinsă de 
instanţa comercială, acţiunea penală nu poate fi urmărită sub titlu 
de banerută ; b) că încetează acţiunea penală cind este 'revocată de- 
clararea în faliment“. 

(Extras din Monitorul Oficial. No. 176/910 p. 8105 și urm.). 

CODUL COM. ROMÂN -- CODUL COM. ITALIAN 

Art. 715. Numele șipro-| Art. 697. Il nome e il 
numele falitului se va în- | 'cognome del îallito e seritto 
scrie întrun tablou afișat în | in un albo affisso nella sala 
sala tribunalului care a de- | del tribunale che dichiar& 
clarat falimentul şi în sala | il fallimento, e nelle sale 
burselor de comerciu. delle borse di commercio.
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Acei al căror nume figu- 
rează pe acest tablou; nu 
pot intră în localurile bur- 
selor. Această : dispoziţiune 

Coloro il nome dei quali 
& scritto nel -Talbo, non pos- 
sono entrare nei locali della 
borsa. Questa disposizione 

trebue să fie înscrisă pe ta- 
blou. 

(Com. 826 ; Ital. 697; Fr. 
618). 

„ Bibliografie. T. Stelian şi V. Dimitriu: Cursurile de Dr. Com.; M. A. 
Dumitrescu: Comentarii Cod. Com. VI p. 258 urm. ; C. N. Toneanu: alimente fasc. 
I p. 124 IN: Cezărescu-Dan: Cod. adnotat art. 715 ; |. Bobl: art. 697 ; L. Bolaffio-: 
Mas6-Dari : art, 697 ; Al. Ingaramo: art. 697; Vidari: VIII 7537; H. Rivitre p. 798. 

deve essere scritta nell'albo. 

Doctrină. 1. Afişarea e o măsură de publicitate în interesul 
terţiilor, ca, să le atragă atenţiunea asupra incapacității în care a că- 
zut un comerciant. . . 

Rațiunea interzicerei de a intră la bursă este, că sa voit să se 
purifice atmosfera burselor. de. comerţ și să evite .ca ele să devie re- 
fugiul faliţilor, cari să se ducă acolo spre a încercă speculaţiuni ha- 
zardate, periclitind astfel în .mod grav. buna credinţă, care dacă e in- 
dispensabilă în toate .afacerile comerciale, trebue să. guverneze în 
mod suveran, în toate” operaţiunile excesiv delicate care se fac la: 
burse, operaţiuni a căror îndeplinire nu are adesea alţă garanţie de 
cit integritatea părţilor - contractante. a 

M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Cod. VI p. 258 urm.: , 

2. Diu litera legei se vede că afişarea trebue făcută nu numai 
în sala bursei unde s'a declarat falimentul, ci la toate bursele din 

„ţară, ceia ce ar urma să facă tribunalul care a pronunțat falimentul, 
comunicind tuturor burselor acest tablou, spre a se afișă în sală. . 

C. N. Toneanu falimente fase. | p. 125. 

- CODUL COM. ROMIN 

Art. 716. Pină ce nu se 
termină procedura falimen- 
tului, îalitul nu-se poate de- 
părta de la domiciliul său 
lără o permisiune a jude- 
cătorului sindic, şi este da- 
tor să se prezinte înaintea 
acelui judecător ori. de cite 
ori va fi chemat. Insă dacă 
judecătorul se va convinge   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 698. Sino a che non 
sia chiusa la procedura di 
iallimento, il fallito non pu6 
allontanarsi dal suo domi- 
cilio senza una permesso 
del giudice delegato, e deve 
presentarsi al giudice stesso 
qualunque volta e chiamato. . 
Ma se il giudice riconosca 
che il fallito abbia giusti 

m 
4
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motivi d'impedimentoa pre- * 
sentarsi in persona, pud au- 
torizzarlo a comparire per 
mezzo di mandatario. 

că falitul este împiedicat de 
a se înfățișa în persoană 
din cauze bine cuvîntate, 
poale să-l autorize a se în- 
iăţişa prin mandatar. 

(Com. 847, 877 $ 4; Ital. 
698; Fr. 473, 415). 

Bibhografia la art. 713. 

Doctrină. 1. Această restricțiune la libertatea individuală se. 
legitimează în deajuns prin importanța colosală a numeroaselor şi 
diferitelor deslușiri. pe cari adesea, nimeni nu e în stare să le dea 
așa de bine ca falitul, relativ la o mulțime de fapte, cari interesează 
falimentul, mai ales cînd registrele nu sunt ţinute în regulă. 

M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI p. 260; L. Bollafio- 
Mas6-Dari : del fallimento p. 104. 

2. Prin domiciliu nu se înțelege clădirea unde locueşte falitul, 
ci localitatea unde-și are 
dată judeţul (vezi art. 87 

principalul stabiliment și anume de astă 
C. Civ.). În adevăr locul unde e domiciliul 

are o întindere mai mare sau mai mică, după natura dreptului care 
se voește să se exercite și după legea la care*se referă. EL se în- 
tinde la o comună, plasă, judeţ, ete, după cum e vorba de o materie relativă la, drepturi și datorii cari se exercită în comună sau în cir- 
cumseripțiunea judecătorului de ocol sau a tribunalului. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 261. 
3. Contra ordonanţei judecătorului sindie care acordă faliţului permisiunea de a se depărta de la domiciliu sau îl autoriză să se în- făţişeze prin mandatar, nu există drept de apel. 
M. A. Dumitrescu op. eit. p. 262. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 717. Sentința decla- 
rativă de faliment ridică de 
drept îalitului, din ziua pro- 
nunţărei sale, administraţi- 
unea bunurilor sale, chiar 
și a acelora pe cari le-a do- 
bindit în. timpul falimen- 
dului. | 

Acţiunile cari aparţin fa- 
litului nu vor putea fi exer-.   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 699. La sentenza che 
dichiara il fallimento priva 
dalla sua data, di pieno di- 
ritto, il fallito dell'ammi- 
nistrazione dei suoi beni, ed 
anche di quelli che gli per- 
vengano durante lo stato di 
iallimento. 
"Le azioni competenti al 

fallito, ad eccezione di quel-



Art. 

citate de cit de către jude- 
cătorul sindic, afară de a.- 
cele cari privesc drepturile 
lui exclusiv personale, sau 
cari sunt străine falimen- 
tului. 

Din ziua declaraţiunei fa- 
limentului. nici o acţiune 
în contra falitului, privitoa- 
re la bunurile sale mobile 
sau imobile şi nici un act 
de executare asupra acelo- 
rași bunuri, nu va putea fi 
intentat sau îndreptat de 

„cit în contra judecătorului 
sindic. 

Acţiunile şi executările 
dejă începute în persoana 
Îalitmlui se vor continuă, 
însă în persoana judelui 
sindic. 

Tribunalul, dacă găsește 
cu cale, poate permite sau 
ordonă ca falitul să fie citat 
în cauză, mai cu seamă a- 
tunci cînd ar avea interese 
opuse cu judecătorul sindic. 

Falitul are dreptul să in- 
tervină în chestiunile din 
cari pot să decurgă în sar- 
cina sa o imputare de ban- 
crută. 

(Com. 705, 730, 759, 810, 
839; Ital. 699; Fr. 443 şi 
444; Belg, 444), 
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le che riguardano i suoi 
diritti strettamente perso- 
nali o estranei al îallimento 
non possono essere eserci- 
tate che dal curatore. 

Dal giorno della dichia- 
razione del fallimento, nes- 
suna azione contro il îallito 
riguardante i suoi beni mo- 
bili od immobili e nessun 
atto esecutivo sui heni stessi 
pu6 promuoversi o prose- 
guirsi, se non contro il cu- 
ratore. 

II tribunâle, se lo giudica 
conveniente, pud permette- 
re od-ordinare che il îallito 
'intervenga in causa, qualora 
specialmente vi sia collisio- 
ne d 'interessi col curatore. 

Il îallito ha diritto d'in- 
tervenire nelle questioni dal- 
le quali possa dipendere 
un imputazione di banca- 
rotta a suo carico. 

Bibliografie, T. Stelian: curs drept Com. 1908/9141; V. Dimitriu curs Dr. Com. 1910/.911 pp. 1312 urm, ; D. Alexandresco: Comentarii Cod. civil | ed. | pg. 45, VI pg. 454, 467,623, VII pg. 552 şi IX pg. 53, 151; M. A Dumitrescu: coment. 
cod. com. VI pg. 22 urm.; F. Ciorapeiu: 
jurispr. IL; I. N. Cezărescu-Dan art. 717 pg. 42 urm.: C. N. Toneanu: 
fasc. I ps 129 urm.; „Al. Degră: scrieri juridice III pg. 121 şi nrm. 
Vidari VIL pg. 7531 urm.; Al. Ingaramo : giurisprulenza art. 699 ; 

Enciel. jnurid. ||; L. Barozzi : repertor de 
falimentele 
258 urm.; 

H. F. Riviăre:
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code. com. francais pe, 684 urm.; P. Namur: cod. com. Belge I1I pe. 45 urm. ; |..Bohl. > 
code com. d'Itahe art. 699 ; L. Bolaffio-Masc-Dari art. 699; Rogron Code de com- 
merce explique pg. 885 urm. ; Cohendy-Darras Code de commerce annole II pg. 30 nrm, 

Desbaterile Senatului. —Aliniatul IV : „acţiunile și executările 
dejă începute în persoana falitului ....“ nu era în: proiectul guver- 
nulni, el-a fost adăogat cu ocazia desbaterilor, de către comitetul 
delegaților. a 

_(V. Desb. 8. pe 1898/9 p. 544). 

Doctrină. 1. Declararea. falimentului produce în ce privește 
averea falitului, efecte unele necesare ce se'referă la întreg patrimo- 
niul, altele accidentâle ce se referă la anume acte intervenite între 
falit și unii dintre creditori. , | 

Efectele necesare, se nasc de drept prin efectul sentinţei decla- 
rative, fără a fi necesitate de vreo deelaraţiune expresă a instanţei 
judecătorești și fără a putea da naștere la vre-o discuţie din partea. 
creditorilor ; ele sunt fatale și cu putere erga omnes și sunt; a) de- 
sesizarea falitului, b) încetarea ori cărei urmăriri individuale a cre- 
ditorilor, e) exigibilitatea tuturor ereanţelor falitului, d) snspendarea, 
curgerei dobinzilor față cu masa falimentului, e) netransmisibilitatea 
creanţelor pasive, în ce privește participarea la deliberările falimen-. 
tului, de la, ultimul purtător al titlului anterior declarărei falimentului. 

Desesizarea este pierderea dreptului falitului de a-și administră, 
bunurile sale din ziua pronunțărei sentiței declarative de faliment, 
fără însă a pierde proprietatea lor. Ma 

Falitul nu devine incapabil în sensul unui interdiet ci numai: 
bunurile sale sunt lovite, în interesul creditorilor, de particularitatea: 
că nu pot fi disponibile după placul proprietarului. 

Falitul continuă a ciștigă și a se obligă valabil, însă sub rezerva: 
că actele săvirșite după faliment nu sunt opozabile masei credale, 
dacă aceasta se simte atinsă în gajul său, adică dacă s'a micșorat 
patrimoniul falitului:; pe cînd din contra, cele cîștigate de falit vor- 
cădea sub administraţiuneu sindicului și ca unele ce sporesc activul: 
falimentului, vor servi la distribuţie spre îndestularea” creditorilor ; 
că masa credală nu are însă dreptul a seindă conținutul actului ; ei 
e datoare sau a-l primi în totul sau a-l declară neopozabil, aceasta 
pe baza principiului indivizibilităţei obligațiunilor sinalagmatice, unele. 
obligaţii fiind cauza celorlalte ; prin urmare ori de cite ori și spori- 
rea activului și micșurarea lui derivă din aceiași cauză, masa cre- 
dală nu poate să se sustragă de la îndeplinirea obligaţiunilor, dacă 
acceptă beneficiile actului, care dă naștere sporului din activul fali- 
mentului.
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Desesizarea nu se poate aplică asupra bunurilor ce nu fac 
parte din patrimoniul. falitului, dar aşupra :căror falitul, ea soţ, pă- 
rinte, ete., avea administrarea acelor bunuri ; dar cată a se exceptă 
cazul cînd falitul asupra acestor bunuri ar avea și un drept de tolo- 
sință, caz cind urmează a se deduce porțiunea necesară pentru a 
satisface obligaţiunile uzufructuarului faţă de soție și copii, iar res- 
tul să fie înglobat în activul falimentului. 

Acţiunile personale ale falitului sunt : 
1) acţiunile relative la persoana falitului (a se vedea și art. 974 

Cod. Civi]). | i 
2) Acţiunile în separaţiune de patrimonii. 
3) Acţiunile derivînd dintr'un fapt delietos. 
4) Acţiunile falitului în opoziţie cu ale creditorilor. 
Încetarea ori cărei urmăriri individuale suferă excepţie în ca- 

zurile arătate de art. 487, 782 și 720 Cod. Com. 
V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1281 urm. 
A se. mai vedea M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pag. 

268 urm. ; C. N. Toneanu falimentele fasc. | p. 130 și urm.; Thailer 
No. 1782; Lyon Caen et Renault VII No. 247. _ 

2. După art. 717 cod. com. sentința declarativă de faliment ri- 
dică de drept falitului, din ziua pronunțărei sale, administrațiunea, 
bunurilor sale, chiar și acelor pe cari lea dobindit în timpul falimen- 
dulci ; iar pe de altă parte. sindicul este reprezentantul legal al fa- 
litului și al creditorilor falimentului, în ceea ce privește administra- 
reă averei lui ; de unde rezultă că sindicul este în drept a face sin- 
gur toate actele privitoare la gestiunea acestei averi. Acceptarea u- 
nei moșteniri' sub beneficiu de inventar, nu constitue, în privinţa efec- 
telor sale, de cit un simplu act de administrațiune, sau mai bine zis 
o măsură conservatorie care nu atrage nici o obligaţie sau respon- 
sabilitate, nici pentru falit, nici pentru creditorii săi, această măsură 
ne avind de scop de cit deosebirea activului de pasivul : moştenirei 
(art. 713 cod. civil). 

Acceptarea beneficiară, fiind o măsură conservatorie, întră deci 
ca atare în atribuţiile sindicului, care are dreptul și îndatorirea de 
a face toate actele de natură a asigură conservarea drepturilor fali- 
tului (art. 758 cod. com). | 

Bă nu se zică că dreptul de a primi moștenirea ar fi un drept 
exclusiv personal falitului, în sensul art. 974 cod. civ., căci art. 699 
cod civ, ne dovedește contrariul. După acest text creditorii moște- 
nitorului renunțător pot, în adevăr, eu autorizaţia justiţiei, să pri- 
mească moștenirea pentru debitorul or, în locul și în rîndul lui. Ori,
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creditorii moștenitorului, avînd acest drept, în urma renunțărei aces- 
tui din urmă, trebue & forliori, să-l poată exercită prin reprezentan-- 
tul lor și înainte de renunțare. 

- Așa dar, sindicul falimentului care, în calitatea sa de adminis- 
trator al averei falitului, nu poate să repudieze moștenirea, pentru 
că aceasta ar fi un act de înstrăinare pe care el nu este în drept: a-l face (art. 1536 e. civ.) nici s'o primească pur și simplu, poate: din contra, so primească sub beneficiu de inventar. 

D. Alexandresco în Dreptul No. 34/907. A se vedea D. Alexan- dresco și în Drept civil V pag. 206 text și nota 1). 
3. Declararea falimentului produce efecte cari, unele se referă la persoana însăși a falitului și cari sunt unele de ordine publică, precum de a fi alegător, eligibil, jurat ete. altele constau din inca- pacităţi cerute de legiuitorul comercial, de a fi agent de schimb sau mijlocitor de mărfari, de a avea cont curent la Banca Naţională, sau a i se sconta polițele de bancă, de a face parte dintre membrii bur- selor sau a Camerelor de comerţ; numele său stă afișat pe un ta- blou special al faliţilor din Camerele de comerţ și pe uşa tribunalu- lui comercial. 
V. Dimitriu Curs de Drept com. 1910]911 pg. 1278. 
M. A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI pg. 263 urm. 
4. Falitul nebancrutar, sau numai bancrutar simplu, pe care tribunalul nu Va declarat incapabil de a exercită profesiunea da co- merciant, poate să exercite comerţ și fără a fi trebuință de vre o. autorizare u tribunalului sau a judelui sindie. Argumentul rezultă din art. 882 cod. com. unde stă scris că cel condamnat pentru banerută frau- duloasă, va mai fi declarat incapabil de a mai exercita profesiunea de comerciant. Per ă contrario, faliţii cari nu sunt banerutari fi rauduloși rămin capabili de a exercită” comerțul. 
Apoi în sensul acestei păreri sunt și argumente de ordin mo- ral, a nu fi constrins comerciantul a ședea inactiv. 
M. A. Dumitrescu op. cit, p. 286 urm. și autorii citați. 
5. Pe baza art. 699 c. c. dacă falitul a renunțat la o suece- siune sau la un legat, în prejudiţiul creditorilor, sindicul poate să ceară anularea renunțărei şi să accepte el, conform principiilor din codul civil. Masa nu devine moștenitoare în locul falitului. Ea ca- pătă numai dreptul să se despăgubească în limitele creanţelor ante- rioare renunțărei, din partea de succesiune, care revine debitorului ei. Dacă sindicul comite imprudența ca să accepte pur şi simplu, masa nu e ţinută ultra vires, la plata datoriilor defunctului, cu din
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averea personală a masei, dat va remine răspunzătoare de bunurile 
suecesiunei pe cari le-a luat. 

M. A. Dumitrescu op. cit. pg. 303. 

6. Deelararea în stare de faliment, ridică falitului exerciţiul ac- 
țiunilor înaintea justiţiei. | | 

Numai judecătorul sindie reprezintă pe falit în justiţie fie ca 
reclamant fie ca pirit ; faţă cu dispoziţiunile art. 717, rezultă că în 
caz de negligenţă a judecătorului sindic, falitul n'are drept a susține 
acţiunea neglijată sau a întroduce acţiunea ce sindicul ar refuză. De- 
sesizarea fiind prevăzută în mod general, nici un amestec al falitului 
nu poate avea loc. Sindicul în caz de negligenţă are răspunderea sa 
și falitul n'are de cit să cheme la răspundere pe sindie, acest drept 
fiindu-i personal. 

A se vedea disp. art. 717 comb cu 885 com. 
7. În ce privește bunurile mobile pe cari proc. civilă în art. 

106 și 407 le declară, pentru consideraţiuni de umanitate că uu pot 
să fie urmărite de fel sau numai pentru anume datorii, sunt și ele 
“supuse desesizărei în caz de faliment ? 

Controversă : | | 
Argumente în sens afirmativ : I) Procedura falimentului, așa 

cuim e organizată de codul de comerţ e de sine stătăţoare, e 0 pro- 
cedură complectă prin sine însăși, destinată a înlătură regulele de 
proc, civ. Ori art. 717 nu face distincțiune și ridică falitului admi- 
nistrarea asupra tuturor bunurilor sale. II) Art. 745 şi 762 şi în spe- 
cial cererea, listei discriptive, înseamnă că legiuitorul a simţit nece- 
sitatea să înscrie articole speciale pentru ca să deroage de la art. 717, 

- Mai întemeiată găsim împreună cu dl M. A. Dumitrescu (vezi 
op. cit. p. 283) părerea negativă, întru cit în lipsa unui text cate- 
goric în cod. com., care să declare urmăribile bunurile văzute de art. 
406 șiurm. proc. civ. suntem datori a ne referi la dreptul comun, căci 
în lipsă de text de lege nu se poate concepe a se acordă mai multe. 
drepturi masei creditorilor de cît ar da legea fie cărui creditor în 
parte, faţă cu legea de proc. civ. 

| A se vedea M. A. Dumitrecu op. cit. cum și autorii citați a- 
acolo pro și contra între cari la noi D-nii T. Stelian, V. Dimitau, C. 
N. Toneanu op. cit. pag. 132. - 

7 bis. Printre obiectele cari fae parte din patrimoniul falitului, 
sunt unele declarate îpsesizabile prin diferite legi și de codul de pr. 
civilă ; aceste bunuri supt ele cuprinse în desesizare ? 

În ceja „ce privește obiectele sustrase din gajul creditorilor, pen..
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tru raţiuni de umanitate, trebue a se decide, prin analogie de mo- 
tive, că aceste bunuri sunt în nod egal sustrase și de la desesizare. 

Comp. Pentru Alauzet VII No. 2460; *Bravard „et Demangeat 
V p. 72; Thaller No. 1789; Contra Rânouard | No. 298; Masse III 
No. 1185; Boistel No. 907; Lyon Caen VII No. 242 vezi şi Cohendy- 
*Darras. 

„ Acești din urmă autori admit însă, că desesizarea nu trebue 
să se aplice pensiunilor datorite pe baza unor legi cari opresc în- 
străinarea, nici pensiunilor alimentare acordate prin justiţie şi decla- 
rate insesizabile. ia e 

Renouard | p. 302; Ion Caen et Ren. VIL No. 242. 
8. Dacă în cursul unui proces, una dintre părți este declarată în 

stare de faliment, procesul nu se suspendă, acesta nefiind unul din ca- 
zurile pe cari Je-a avut în vedere legiuitorul în art. 257 pr. civ. și nici 
legea comercială nu prevede vro dispozițiune în această privinţă. 

A se vedea și M. A. Dumitrescu op. cit. 234. 
9. O notificare a unei cesiuni făcută falitului în ziua declarărei 

e nulă, măcar de ar fi fost făcută la o oră înainte de sentința de- 
clarativă. Pot astfel e nulă plata făcută în miinile falitului în acea 
zi sau încasarea de către creditor a unei plăţi. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 277 şi autorii citați acolo pro și 
contra 

10. Actele făcute de mandatar în ignoranța declarărei  fali- 
mentului mandântului și contractele încheiate de mandatar cu ter- 
ţii de bună credinţă. sunt nule faţă de masa creditorilor mandantului, 
absolut în toate cazurile cînd acele acte sau contracte ar fi nule 
din cauza incapacității falitului, de ar fi făcute de falit el însuși ; 
argumente : a) art, 717 c. com. sentinţa declarativă ridică de drept 
falitului din ziua pronunțărei administrațiunea bunurilor, avînd efect 
erga omnes și sunt nule toate actele făcute după declarare, măcar 
că terţii, în cea mai perfectă bună credință ignorau declararea. 
b) toată protecţia pe care legea o acordă creditorilor prin mijlocul 
desesizărei din art. 724 ar deveni iluzorie, căci ceia ce legea inter- 
zice așa de sever falitului să facă în urma declarărei, ar face indi- 
rect prin diferiţi mandatari. 

În susținerea părerei contrare se invocă dispoziţiile art. 1557, 
1558 cod. civil. 

M. A. Dumitrescu Coment Cod. Com. VI pag. 266 urm. 
11. Falitul avînd drept a interveni în procesele dintre sindic și 

terții, această intervenție văzută în ant. 717, se poate face pentru 
prima oară şi în apel, întru cât sindicul, pînă la intervenţia falitu-
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lui, reprezintă atit interesele lui. cît și ale creditorilor și nu .se poate 
socoti falitul ca un străin de proces. Aceasta este și conform cu 
principiile din.art. 248 pr. e: 

In acest senz M. A. Dumatrescu TI p. .828. și autorii citați 
acolo : Bolaffio p. 124; Dalloz No. 241, Namur î. 3 N. 16688; Lyon 
Caen et Renault t. 2. n. 1678. Contra: Alauzet î. 7 n..2468. 

12. In privinţa actelor conservatorii : Se susţine că atit creditorii 
pe cale individuală, cît și. falitul pot foarte. bine să. facă acte conser- 
vatorii ; căci art. 717 vorbește de acţiuniiar nu de acte conservatorii. 
Că prin urmare falitul poate face. proteste, să. întrerupă o prescripţie 

0 perimare, Să ceară un sechestru, să facă propriri, să ceară vali- 
darea ; dar nu poate să susție înaintea tribunalelor _desbaterile va- 
lidărei ; poate să facă opoziţie, se notifice o hotărire spre a face 'să 
curgă termenul de apel, recurs, ete. contra. sentinţelor cari sunt de- 
favorabile mesei, dar nu poate susține el, apelul sau recursul ; ci 
sindicul. care are prin urmare drept să profite de intentarea acţiunei, 

de opoziţia, apelul, sau recursul făcut de falit în timp util.. Art. 717 
nu numai că nu declară pe falit incapabil să facă asemenea acte, 
dar, chiar, în părerea celor cari ar consideră pe falit ca fiind inca- 
pabil, e cert că incapacitatea lui e relativă, în interesul creditorilor 

şi din moment ce masa, prin sindic, ratifică cele făcute de falit și-și 
apropie acţiunea, neregularitatea se acopere. Prin urmare, intervenția 
sindicului în cursul procedurei de apel, angajată în lipsa lui de către 
falit şi declararea sindicului că-și apropie procedura, anterioară și că 
ia el pe viitor direcțiunea procesului în numele masei, e destul ca 
să acopere neregularitatea iniţială comisă. 

Drept consecință însă, masa credală are dreptul să nu ție în 
seamă acele acte conservatorii cari ar fi prejudiciabile intereselor ei. 

Se mai susține că acest drept îl au și creditorii, în mod indi- 
vidual faţă de terţii, în interesul masei eredale, pe baza art. 974 cod. 
civ. şi că masa nu e obligată să ia în considerare actele conserva. 
torii cari ar fi în prejudiciul ei. 

Vezi M. A. Dumitrescu, op. cit pg. 291 urm,. 

13. Acţiunea în separare de bunuri se va intentă de soţie atit 
contra soţului, fiindcă pune în cauză puterea maritală a bărbatului, 
cit şi contra sindicului din cauza desesizărei falitului relativ la afa- 
cerile și interesele pecuniare, interese cari sunt grav puse în joc 
prin cererea în separare de bunuri. 

In acest sens; 'Thaller ed. 3 No. 1788; Lyon-Caen et Renault 

VIL No. 234; T. Stelian Curs; D. Alexandreseo VIII p. 347; M. A 

Dumitrescu VI pag. 310.



106 Art. 717 

14. Pentru cazul cînd femeia e falită iar bărbatul nu, numai fe- 
meia deși falită are drept a cere separaţiunea patrimoniilor; pe baza 
art. 1257 Cod. Civ., iar judecătorul -sindic va, interveni pentru apăra- 
rea intereselor massei. 

Dacă bărbatul e falit, creditorii femeei nu pot cere separarea, afară de cazul văzut în art. 1257 C. Civ. al. [| 
“Dacă ambii soţi sunt faliţi, atunci creditorii femeei pe cale. in- 

dividuală, au drept să exercite fie care dreptul femeiei, în limita: 
creanţelor lor, pe baza a]. II art. 1257 C. Civ. Sindicul dobindește și. el un asemenea drept, ca reprezintant al massei ereditoritor, iar nici; de cum în numele femeiei falite. | 

M. A. Dumitrescu op. cit, p. 311 urm. , 
15. Acţiunile personale sau mixte intentate contra; falitului, în principiu na sunt opozabile masei credale pentru faptele posterioare. și chiar anterioare declarărei. 
În acţiunea privată pentru fapte anterioare declarărei, trebue- pus în cauză și judele sindic căci altfel faţă de masa credală, este: - res înter alios acta. . | 
În ce priveşte popririle în averea falitului, sunt nule de drept după declararea, falimentului în ce priveşte averea falitului. 
În ce priveşte popririle asupra averei debitorilor falitului, sunt acte conservatoare. Relativ la susținerea” poprirei în instanţa de va- lidare, ea cade sub prohibiţiunea art. 717 care interzice falitului exer- cițiul acţiunei în justiţie. _ 
M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 304 urm. 
16. Prin drepturi exelusiv personale pe cari le poate exercită falitul se înţeleg : - 
4) Drepturile esențialmente morale adică fără, caraeter pecuniar- neapreciabile în bani, și cari astfel fiind, nu fac parte din patrimo- niul debitorului. Aceste sunt drepturi cari, prin însăși natura lor, sunt alipite la persoana debitorului. 

Acestea sunt: dreptul de a se însură, 'de a emancipă, de a adoptă, prerogativele puteri maritale și cele părintești între cari și tutela. 
5) Acele drepturi cari de și fac parte din patrimoniu, de şi au caracter exclusiv pecuniar, dar legea le declară alipite la persoană, așa în cît nu pot să fie urmărite și vindute. Între aceste avem drep- tul de uz și abitaţie, dreptul de a cere alimente, cazurile din art. 

408, 409 pr. e. 

c) Acele drepturi cu caracter mixt, adică bazate în acelaș timp
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pe un interes pecuniar și pe un interes moral, la cari predomină 
fundamentul moral, iar consideraţiunile pecuniare sunt ceva accesoriu. 

Avem : dreptul de a cere revocarea donaţiunilor pentru ingra- 
titudinea donatarului ; drepturile de opoziţie, apel, ete. asupra hotări- 
rei deeclarative de faliment, de a cere coneordat. | 

Se mai citează: revocarea donaţiunilor pentru survenire de co- 
pii; acceptarea unei donaţiuni sau a unei policitațiuni; acţiunea ci- 
vilă în despăgubiri pentru daune cauzate diu crime, delicte sau quasi 
delicte comise și cari se referă la persoana sau onoarea falitului ; 
petiţiunile de ereditate însă, nu întră în drepturile exclusiv personale ; 
iar în ce privește acţiunea în revocarea donaţiunilor faţă de falit ca 
donatar,—pentru ingratitudine— constitue un drept exclusiv personal 
al falitului a se apără, dacă faptele de ingratitudine sunt anterioare 
sentinţei declarative, iar dacă sunt posterioare prin actele sale ilicite, 
falitul nu poate diminuă patrimoniul său şi deci în acest caz numai 
sindicul poate fi pus în cauză. 

C. N. Toneanu falimente fas. I p. 140 şi urm., M. A. Dumi- 
trescu op. cit. p. 295 și urm. 

17. Acţiuni privitoare la drepturile străine falimentului sunt 
acele cari fără a fi strict personale, sunt relative la bunuri, cari nu 
formează garanţia creditorilor. 

Exemple : acțiunea falitului pentru salarul cuvenit pentru se»- 
viciile aduse altora; acţiunile relative la exercitarea unui nou co- 
merţ de cătră falit cu capital străin. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 309. 
18. În caz cînd sindicul _negligează sau refuză să intenteze o. 

acţiune, pot creditorii să o intenteze ? 
”  Controversă: 

1) Creditorii au dreptul să exercite în interesul masei credale,. 
acele acţiuni pe cari sindicul refuză să le exercite,—susţinindu-le însă 
pe risicul lor, dacă sindicul citat ca să intervie nu aderă, și aducînd 
la masă, iar nu pentru ei în special.—avantagele obținute. 

II) a) Creditorii mau dreptul să exercite acţiunile cari aparțin. 
falitului, căci textul art. 717 Cod. Com. spre deosebire de art. 974 
C. Civ. zice că acţiunile cari aparţin falitului, nu vor putea fi exerei- 
tate de cit de judecătorul sindic, cari reprezintă și masa creditorilor. 
Altfel s'ar djstruge unitatea de vederi şi de administrațiune a fali- 
mentului. Acest drept nu-l dobindese creditorii de cit; după închide- 
rea falimentului pentru neajungere de activ. 

5) Cind e vorba de acţiuni cari nu aparţin falitului, ci sunt. 
acordate de lege în interesul masei credale, iarăși n'au drept eredi-.



108 e Art. 717 

torii, întru cît sunt reprezintaţi în interesele lor prin judecătorul sin- 
die în mod legal. | 

M. A. Dumitrescu 9p. cit. p. 290 şi urm. 
19. Creditorii cari au un interes special individual și bine de- 

terminat, în opoziţie, cu interesele masei credale san distinct de in- 
teresul. masei, sunt în drept a intentă acţiuii în justiție în mod in- 
dividual, căci în acest caz, interesele lor nu pot fi reprezintate de 
sindie. Fiind interesul creditorului în coliziune cu al masei credale, 
încetează reprezentanța judelui sindie. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 291. 
D. Alezandresco VII p. 522. - 
20. In.ce privește intervenţia individuală a creditorilor în pro- 

cesele intentate de judecătorul sindic, întru cit nici un text de lege 
nu le ridică acest drept, ei poţ face intervenţie fie pentru apărarea 
intereselor lor personale, ce ar fi opuse sau distinaţe de acele ale 
masei credale, fie pentru apărarea intereselor masei. Textul art. 717 
vorbește de intervenţia falitului, nu zice nimic de acea a creditorilor. 
deci pentru ei se va aplică dreptul comun. 

In acest sens: M. A. Dumitrescu VI p. 329 urm. 
21. Expunind pînă aci diferitele păreri cu privire la înterpre- 

tarea cazurilor văzute în art. 717 cod. con.; drept concluzie, repro- 
ducem. următorul articol datorit distinsului comercialist dn C. N. To- 
neanu care adnotind hotărirea din 22 Iunie 1904 a 'Trib. Ilfov, zice 
următoarele : Rreprezentanţa dată sindicului prin art. 717 nu e a- 
nume prevăzută de lege, însă ea rezultă din complexul dispozițiuni- 
lor ei; astfel prin art. 730 se prevede că ad-ția falimentului ţrece în 
mina sindicului; iar prin art. 724, 725 şi 726, actele nule sau anu- 
labile, se pot atacă numai față de masa creditorilor. Masa este sub- 
stituită talitului prin sindic. 

Principiul reprezintărei falitului și masei credale nu este .abso- 
lut. Sindicul este reprezintantul falitului și al creditorilor însă cu 
restricţia : 

În ce priveşte pe falit, el poa'e exercită acţiunile cari pri- 
vese drepturile lui exeluziv personale sau cari sunt străine falimen- 
tului, sau cînd. interesele falitului sunt opuse cu ale judecătorului sindie 
(art. 717 al. 2, 5 şi 6 cod. com.). | 

În ce priveşte acțiunile individuale ale creditorilor, legea le per- 
mite expres în anumite cazuri (711, 720, 760, 762, 767, 768, 772. 773, 
775 şi 817) ca să exereite fără sindie acțiuni în justiţie. Şi jurispru- 
denţa și doctrina decid, că sindicul ” în afară de aceste cazuri înce- 
tează totdeauna de a mai reprezintă pe creditori atunci cînd există
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colitrarietate de interese între un creditor şi masa falimentului ; sau 
cînd sindicul refuză sau neglige a exercită acțiunile necesare la con- 
servarea sau apărarea patrimoniului falitului ; sau cînd voiește a-și vâ- 
lorifică uni drept al său individual, distinct de dreptul şi interesul co-— 
mun al creditorilor. | 

Prin urmare, în afară d6 cazurile prevăzute de lege și cari dau 
drept a se exercită acţiuni individuale din partea creditorilor separat 
de sindic, raţiunea și echitatea admite” aceste acţiuni și în alte ca- 
zuri, neputind judecătorul să treacă peste aceste eonsideraţiuni, nu- 
iai pentru cuvintul că sindicul are singur calitatea dea reprezintă. 

interesele și a vorbi în numele tuturor creditorilor. 

Apoi cu atit mai mare cuvînt un creditor poate să intervie nu- 

mai, într'o judecată dintre sindic şi o terță persoană, pentru ca ală- 

tari cu. cel diutăi, care reprezintă masa creditorilor, să apere inte- 
resele masei credale, alături cu dînsul, avind tot interesul ca acea. 
terță persoană să nu sustragă de la masă o cantitate de bunuri ce 
ar fi și în prejudiciul său. Principiul — că fiind în judecată sindicul 

nnui faliment, nu se poate admite intervenţia unor singuri creditori, 
fiind reprezintaţi prin însuși sindicul, cari prin aceasta sunt și ei puși 
în câuză, — nu este așa de absolut în cit să nu se admită interven- 

ţia, cînd creditorii au un interes individual și special al lor dea o 
face, şi cari ar putea fi nedreptăţiţi prin modul cum sar trată cauza 

după cererea, sindicului. N'ar fi nici echitabil, nici just de a tăgădui. 
în o atare ipoteză, regulele de drept comun sancţionate de art. 247 
pr. civ. şi care-și găsese sprijinul și în alte dispoziţiuni ale codului. 

de comerţ precum în art. 772, 773 și 775 cod. com. 

În sistemul prucedurei noastre civile, care este aplicabilă în 

cazurile de intervenţie ad adjudandum, flindcă nu se prevede rimie 
în codul comercial, intervenţia între două persoane care se judecă 

este admisă în ori ce stare a procesului, atunci. cînd e! are un inte- 
res legitim, născut și actual (art. 247 pr. €.). Creditorul, dacă n'ar 

putea, lucră separat în interesul masei, neavind calitate, de ce să uu 
poată interveni alături cu reprezentantul ei legal spre â complectă a- 

părarea în interesul comun al creditorilor dintre cari şi el face parte? 
Ce dispozițiune din legea comercială opreşte acest fel de intervenţie ? 

Dar admiţind că în principiu ereditorul n'ar putea interveni ad” 
adjudandum atunei cînd sindicul apără bine interesele masei credale, 

este însă incontestabil,—jurisprudenţa și doctrina a fost nevoită să o: 

admită—că atunci cînd el nu face nici o apărare, sau face o apă- 

rare slabă, creditorii au dreptul individual să lucreze în justiţie. Sco- 
pul codicelui de comerţ, nu a fost și nu poate fi dea opri intervenţia,
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creditorilor, ci de a păstră unitatea administraţiei falimentului, ceia ce nu se jignește, în cazul de intervenţie pentru apărarea, împreună 
cu sindicul, a intereselor masei. - 

(Extras din Curierul Judiciar No. 62/9043). 
A se vedea și importantul articol „Dubla reprezentanță a sin- dicului în faliment“ din C. Jud. 31/900 în care d; C. N. Toneanu 

susține și discută această chestiune. 
22. Creditorii cari nu sunt gagiști sau privilegiați asupra_unor mobile, păstrează ei dreptul de a începe după faliment în mod în: “dividual executarea silită asupra averei falitului, cu ceondiţiunea să o intenteze față de sindie? | 
În privința imobilelor avem art. 810 care prevede că vinzarea se va cere numai de sindie. 
În privința mobilelor sunt două păreri, citate de d. M. A. Du- 

mitreseu în vol. VI p. 319 urm.: 
D Majoritatea comentarilor susține că declararea în faliment 

are de efect să prohibe începerea urmăririlor individuale, ale credi- 
torilor asupra bunurilor mobile ale falimentului (afară de cazurile art. 720 și 487). 

Argumente : a) Permiţind executurea individuală, se complică 
foarte mult procedura falimentului și să provoacă cheltueli eari mic- 
Şurează activul falimentului. Concentrind în mina sindicului toate. 
acţiunile și toate actele de executare, avem unitate de gestiune, e- 
-conomie de cheltueli, promptitudine mai mare. b) S'ar violă art. 808 
care prevede că sindicul e cel însărcinat cu -vînzareă mărfurilor și 
celor alte obiecte ale falitului și S'ar știrbi prerogativele sindicului 
în asemenea materie. c) Art. 832 presupune că în timpul falimentu- 
lui e suspendat exerciţiul drepturilor creditorilor asupra bunurilor fa- 
litului. d) Ar fi absurd să se permită creditorilor chirografari ceia ce 

-e interzis celor privilegiați și ipotecari, asupra bunurilor asupra căror 
ei au dejă un drept real. În acest sens Thaller ed. 3 No. 1698; 7. 
Stelian, Cuzzeri ed. 2 No. 152: Bolaffio No. 59; Bonelli No. 297 ; 
V. Dumitriu curs; M. A. Dumitrescu op. cit. VI. 

„Minoritatea susţine că în privinţa mobilelor declararea în fali- 
ment nu prohibă începerea de acte de execuţiune pe cale individuală. 
dar cu singura condiţiune ca preţul să fie adus la masă : 

Argumente : a) art. 717 zice că „din ziua deelaraţiunei falimen- 
tului... nici un act de executare asupra bunurilor falitului, nu va pu- 
tea fi intentat sau îndreptat de cit în contra sindicului. Va să zică 
se va putea iutentă acte de executare dar numai în contra sindicu- 
lui..Și fiindcă asemenea executare nu se poate face în ceia ce pri-
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vește imobilele, căci în privința lor avem un text, nu rămîne de cît 
că legiuitorul s'a gindit la mobile. 

b) Faptul că legiuitorul a prohibit urmărirea imobilelor rezultă 
că a permis-o pentru mobile: Ub; lex voluit dizit, ubi noluit tacuil. 
'€) Art. 839: în timpul moratorului nici un act“de urmărire nu se va 
putea întreprinde... conira debitorului; per ă contrario, în afară de 
morâtor se poate întreprinde. 

c) În privinţa continuărei executărilor e text, „acțiunile şi exe- 
„eutările dejă: începute în persoana talitului, se vor continuă în per- 
soana judelui sindic, deci dacă urmărirea a, fost începută înainte de 
declararea falimentului, “nu se suspendă nici se întrerupe prin decla- 
xarea falimentului. 

23. Falitul fiind declarat a doua oară în stare de faliment, în 
urma exerciţiului unui nou comerţ, este chestiunea de a se regulă 
drepturile respective ale vechilor și noilor, creditori, asupra activului 
;provenind din acest al doilea faliment: - 

O primă părere aplică în acest caz, pur şi simplu soluțiunea 
care este admisă în materie de succesiune cuvenită falitului şi de- 
cide în consecință, că creditorii primului faliment nu pot. avea pre- 
tențiuni în activul noului faliment, de cît după ce se vor fi plătit noii 
«creditori, ă 

Caen 12 Marte 1885, Cass fr. 28 Noemb. 1887. 
O a doua părere nu admite această soluţiune .de eît numai. în 

ce privește pe creditorii celui de al doilea faliment faţă de cari fa- 
litul s'a obligat prin noul său comerţ : susținătorii acestei a doua 
păreri decid că nouii creditori, al căror drept are o cauză străină ce- 
lui de al doilea comerţ, vor fi excluși de la activul celui de al doi- 
lea faliment de către vechii creditori și că în privința lor desesiza- 
tea, care a rezultat din primul faliment, trebuie să-şi producă tot e- 
fectul său. | 

Părere susţinută de Lyon Caen et Ren. VIII. No. 250. 
O a treia părere, adoptată de cei mai mulţi autori, se pronunţă 

pentru aplicarea riguroasă a dispoziţiunilor art. 717, în virtutea căruia, 
«desesizarea cuprinde toate bunurile prezente și viitoare ale falitului, 
în acest senz că creditorii primului faliment ar avea dreptul să fie 
plătiţi și din averea ciștigată posterior de falit, inaintea chiar a cre- 
ditorilor posteriori primului faliment și ori care ar fi cauza crean- 
“elor lor. 

“Benoawd | p. 294; Boulay-Paty | p. 138; Demangeat sur Bra- 
vard V, p, 74 și urm.; Alauzet VII, No, 2462; Maynial în nota a- 
supra C. Cas fr. din 22 Nov. 1887; Ruben de Couder suppl. No. 132 
șurm.—(în Cohendy-Darras II, p. 34 urm.).
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Jurisprudenţă. 1. Conform art. 
717 C. Com. acţiunile privitoare 
la bunurile imobile ale falitului, 
se exercită numai de judecătorul 
sindie și 
citarea falitului este cu totul Jă- 
sată la aprecierea “Tribunalului. 

Cas. II No. 134/909. 
2. De și prin art. 191 C. Com. 

falitul este privat de dreptul de 
administrare a bunurilor sale, to- 
tuși el conservind încă dreptul de 
proprietate, are, prin consecinţă, 
interes de a interveni în instanță 
relativ la vînzarea imobilelor sale, 
pentru a face să se observe for- 
mele prescrise de lege; că prin 
urmare, tribunalele fiind -autori- 

„Zate a apreciă interesul cererei 
de intervenţiune făcută de faliţ 
în cursul urmărirei, în caz de res-. 
pingere, ele sunt datoare să-și 
motiveze hotărîrea lor. 

Bul. 1875 pag. 131 Barozzi pag. 
254 r. 

3. Art. 75 pr. e. după care masa 
falimențului se citează prin unul 
din sindici, se aplică nu numai la 
licitaţiuni ci la ori cari acte de 
procedură privitoare la interesele 
falitului ; Că notificarea unei ce- 
siuni e un act de procedură ; Că. 
dacă citațiunea făcută unuia. din 
sindici e valabilă, de aci urmează 
că și notificarea făcută tot în ace- 
leași condițiuni, produce efectul 
său legal, de oare ce și întrun 
caz și. într'altul legiuitorul urmă- 
Tește același scop, încunoștiinţa- 
rea, persoanei. 

Bul. 1890 pag. 132. Barozzi p. 
256 F. 

4. Art. 715 (vechiu) C. Com. 
ridică falitului din ziua pronunţă- 
sentinței declarative de faliment, 
administrațiunea bunurilor sale, 
chiar și a acelora pe cari le-a 
dobindit în timpul falimentului, 

Că acţiunile cari aparţin falitu- 

Art. 

    

                        

   

  

   

   

      

   

        

    

numai în contra sa, iar | 

717 

lui nu pot fi exercitate de cît de. 
către sindic, afară de acelea cari 
privesc drepturile lui exclusiv per-- 
sonale sau cari sunt străine fali- 
mentului. : 

În speţă ordonânța de adju- 
decare atacată -cu recurs, 

prin zisa “ordonanță, au fost ur- 
mărite și puse În vinzare de sin- 
die pentru îndestularea mesei ere- 
ditorilor falitului. i 

Că fiind vorba de urmărirea u- 
nor imobile ale falitului, prin ur- 

„Mare a unor: drepturi reale ale. 
acestuia, acesta numai putea exer- 
cită nici o acţiune în. privinţa a- 
„acestor imobile, acest drept fiind „Yezervat sindicului de către art. 
713 C. Com. 

Că astfel fiind, “falitul * n'are 
drept a face recurs în contra u- 
nei asemenea ordonanţe de ad- 
judecare. | Bul.. 1891 p. 854 C. Cas. 16/91 
pe 1900 p. 1480 C. Cas. 251/900. 

- Și nici sindieul n'are drept a, 
face recurs în contra unei aseme-. «nea ordonanţe de adjudecare. 

Bul. 1904 p. 63.. 
5. Falitul pierde exerciţiul ac- 

țiunilor sale numai dela data sen- 
tinței declarative de faliment, de 
cînd exerciţiul acestor acţiuni este 
încredințat sindicului, ca o ga. 
ranție pentru interesele credito- 
rilor. Prin urmare, acțiunile in- 
tentate de falit, și hotărtrile pro- 
“nunțate în contra sa, pînă în mo- 
mentele  declarărei falimentului, 
sunt opozabile creditorilor săi, re- 
prezintaţi în urmă prin sindic. 

C. Apel Galaţi I No. 31/94 C. 
Jud. pe 1891 pg. 149. 

6. Declaraţiunea în stare de fa- 
liment a debitorului produce po 
jure, substituirea sindicului ca se- 
chestru judiciar în locul ori cărui. 

se: 
constată că imobilele adjudecate: 

A
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alt sechestru numit de judecată 
înainte de faliment. 

Tr, Roma 28 Nov. 1890. 
garamo). 

7. Mandatul ad-litcs, rămîne re- 
vocat prin falimentul mandante- 
lui. Dacă procuratorul continuă a 
apără în justiţie pe falit neasistat 
de sindic, creanţa sa pentru ser- 
viciile aduse după faliment, cum 
şi cheltuelile făcute nu pot fi ad- 
mise la masa falimentului. 

Apel Macerata 28 Aug. 1890. . 
8. După declararea falimentului, 

exercițiul dreptului de administra- 
țiune a falitului fiind suspendat, 
sindicii sunt singuri competenţi a 
reprezintă interesele falitului, prin 
urmare drepturile active și pasive 
ale falitului nu se pot valorifică 
de cît numai de sindie. . | 

Trib. alfov Com. No. 2332/98 
Dreptul pe 1899 p. 295. 

9. În timpul falimentului, fali- 
tul este în stare de incapacitate 
patrimonială și ori ce acţiuni re- 
lative la patrimoniul său nu se 
pot exercită decit de sindie. Cu 
opinia separată a d-lui Cerkez. . 

C. Apel Buc. III No. 16/99 în 
Dreptul pe 1899 pg. 294. 
„10. Din ziua declaraţiunei în fa- 
liment a unui comerciant, averea 
sa este pusă sub mina justiţiei şi 
nici-o urmărire sau executare nu 
se mai poate îndreptă contra fa- 
litului, ci contra judecătorului sin- 
die, care e un depozitar judiciar ; 
el cere vinzarea averei mobile și 
imobile a, falitului formează masa 
activă a falimentului și prin el se 
face distribuirea și plata credito- 
rilor falitului din acest actiy, re- 
partizind o atare plată după rangul 

“și natura creanţei lor. . 
C. Apel Iaşi II No. 27/9038. C. 

Jud. No. 52/993. 
11. Sindicul unui faliment este 

în drept a acceptă, sub beneficiu 

(în In- 
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de inventar, succesiunea deschisă 
în favoarea falitului. 

Cus. III în 1907 în Dreptul No. 
34/907. a 

12. Curatorele (sindicul) fali- 
mentului cînd lucrează ca, repre- 
zentind masa credală, pentru a 
cere anularea actelor făcute de 
falit, conf. art. 707 şi 709 cod. 
com. ițal. este un terțiu, și în a 
ceastă calitate nu i se pot opune 
actele sub semnătură privată în 
convențiunile urmate cu falitul, 
sau chitanțele emise de falit, a- 
vind o dată posterioară falimen- 
tului. . 

Apel Torino 5 Sept. 1883 şi 27 
Dec. 1886; Apel Casale 6 Mai 
1884; Cas. Torino 18 Febr. 1884; 
Cas. Napoli 4 Aug. 1885. (în In- 
garamo). . 

13. În judecata penală, nu e 
nici 0 dispoziţiune legală care să 
ceară prezenţa sindicului cînd se 
inteută contra falitului acţiune de 
baunerută. 

Cas. Roma 23 Mai 1890. (în In- 
garamo). 

14. Curatorele (sindicul) unui 
faliment, exercită funcțiuni anu- 
me limitate și nu e învestit cu 
tutela tuturor creditorilor falimen- 
tului nici nu reprezintă pe falit, 
ci numai falimentul ea o entitate 
distinctă a tuturor persoanelor în- 
teresate între cari și falitul. 

Tr. Lecce 30 Dec. 1890 (în In- 
garamo). | 

15. Desesizarea vizată în ast. 
+43 fr. (717 rom.) Cod. Com., ri-: 
dică falitului dreptul de adminis- 
trațiune asupra bunurilor sale, 
fără însă a-l expropriă. Falitul ră- 
mine proprietar asupra buniurilor 
și asupra drepturilor cuprinse în 
patrimoniul său ; i se ridică nu- 
mai administrarea bunurilor şi 
exercițiul acestor drepturi trece 

. R 
Lei
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la -sindic, care reprezintă și pe fa- 
lit şi pe creditori. 

Dacă prin desesizare nu se în- 
țelege exproprisrea falitului, nu 
se poate înţelege nici incapacita- 
tea lui. Fără îndoială, drept &on- 
secință a desesizărei, actele fă- 
cute de falit, posterior sentinţei 
declarative de faliment, nu sunt 
opozabile masei creditorilor. Dar 
aceste acte sunt tot așă de vala- 
bile pentru falit și terţii ca şi îna- 
“inte de faliment, în acest sens că 
nici falitul, nici terţii cari au con- 
tractat cu el nu pot cere nulita- 
tea actelor intervenite între ei. 
„Cos. Fr. 12 April 1821,21 Nov. 
1827, 28 April 1834; Apel Agen, 
28 Mai 1811; Bourges 28 Aug. 
1813; Bordeauz 19 Aug. 1828, 
30 Dec. 1828, 19 Marte 1841 ; 
Paris 15 Dec. 1809, 22 Ian. 1840; 
Toulouse 4 April 1840; Lyon 25 
Aug. 1828. 

6. ..... și nici eredele beneficiar 
al falitului, care nu este socotit 
ca reprezentant legal al credito- 
rilor, nu poate fi admis a invocă 
nulitatea cambiilor subscrise de 
autorul său pe cînd eră în stare 

- de faliment. 
Apel Toulouse 4 April 1840; 

19 Martie 1841. 
17. În ceia ce "privește benefi- 

ciul unei asigurări asupra vieţei, 
contractată valabil de falit ante- 
rior deelarărei sale în stare de 
faliment, jurisprudenţa face dis- 
tinețiune între cazul cînd benef- 
ciul asigurărei a fost stipulat în 
profitul unei persoane determi- 
nate și între cazul cînd a fost sti- 
pulat. în profitul unor persoane 
necunoscute sau insuficient de- 
terminate, cum ar fi copii născuţi 
sau cari se vor naște asiguratu- 
lui. În primul caz, se decide că 
beneficiul asigurărei n'a făcut nici 
odată parte din patrimoniul sti. 

Art. 
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pulantului și prin urmare nu este 
0 valoare aparţinind falimentului. 
În al doilea caz, teoria stipulaţi- 
unei pentru altul nu și mai poate 
primi aplicaţiunea sa și deci de- 
sesizarea se aplică beneficiului re- 
zultat din asigurare, care - cade 
astfel în activul falimentului ca 
și ori ce altă avere a falitului. 

O. Cas. fr. 8 April 1895, 9 Mar- 
tie 1896, 29 Iunie 189% ; Apel Pa- 
ris 10 Martie 1896, 23 Iunie 1898, 
18 Îan. 1899, 5 Mai 1899, 10 Ian. 
1900; Apel Amiens 18 Mai 1897: 
Apel Bordeauz 27 Nov. 189; Apel 
Douai 10 Dec. 1895, 16 Ian. 1897; 
Apel Dijon 11 April 1900; Apel 
Grânoble 11 Dec. 1894 şi 22 Ian. 
1901 (în Cohendy-Darras). 

18. Sindicul reprezintind pe cre- 
ditori în operaţiunile și judecă: 
țile ce-i interesează, urmează că 
hotărtrile cîștigate de dinsul pot 
profită tuturor creditorilor recu- 
renţi, iar nu numai acelor din ei 
cari au participat la judecată iîm- 
preuuă cu sindicul. 

Bul. 1891 p. 1148. 
19. Din art. 713 Cod Com. re- 

zultă principiul că din ziua decla- 
rărei falimentului, falitul pierde 
dreptul de a admivistri bunurile 
lui și de a exercită acţiunile re- 
lative la aceste bunuri; din a- 
ccasta rezultă și principiul că fa- 
litul conservă toate drepturile în 
tot ce nu privește administrarea 
bunurilor. De aceia falitul poate 
exercită acţiunile eari decurg din 
puterea maritală sau din puterea 
părintească ; el poate în deosebi 
apelă contra sentințelor prin cari 
se declară falimentul sau cari— 
ca în speță—ordonă excluderea 
falitului, dintr'o firmă socială fiind 
CĂ în aceste cazuri, nu exercită 
un drept în privinţa bunurilor. ei 
un drept în privinţa situaţiunei şi 
condiţiunei lui personale, care nu
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i se poate denegă, cu toate că, 
consacrată fiind starea de fali- 
ment, aceasta exercită o influență 
și asupra bunurilor lui. 

C. Cas. II din 914 Bul. 1891 p 
1379 și Dreptul pe 1892 p. 32. 

20. Dacă în urma unui falit au 
rămas copii în procesele ce se 
urmează, relative la constatarea 
activului și pasivului și a lichidă- 
tei aveiei falitului;* sindicul sin- 
gur are dreptul a sta în judecăţi 
și a reprezintă interesele averei 
falitului, fără ea tribunalul să fie 
constitoit eu participarea procu- 
vorului, de oare ce în urma de- 
clarărei falimentului, numai sin- 
dicul are dreptul a administră a- 
verea, numai el are dreptul a 
exercită toate acțiunile, afară de 
cele cari privese drepturile exelu- 
siv personale precum. reesă acea- 
sta din art. 712 (azi 717). Com. 
Bul. pe 1893 p.1069 Cas. 201/903. 

21. Cind falimentul s'a închis 
pentru lipsă de activ şi comer- 
ciantul declarat: falit întreprinde 
un nou comerţ, a doua cerere de 
declarare în stare de faliment este 
inadmisihilă. 

Trib. Prohova I No. 14/908 Pg. 
Juridice No. 41/909. 

22. Desesizarea rezultind din 
hotărirea declarativă de faliment, 
saplică atit în materie de delicte 
sau quasi delicte, cit și în mate- 
rie de.contracte: în -consecință, 
obligaţiunile rezultind din fapte 
ilicite nu sunt opozabile masei 
creditorilor. 
Lyon Caenet Rena ult VII No. 210. 

„Însă pentru condamnaţiunile 
ce sar pronunță contra falitului 
posterior sentinței declarative de 
faliment. relațiv la fapte delie- 
înoase comise anterior sentinţei, 
se face de jurisprudență deose- 
bire îutre cheltuielile de urmări- 
re și daune înterese și între eon- 
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damnaţiunea la amendă. Creanţa 
rezultind din cheltuielile de urmă- 
iri şi cea pentru daune interese 
sunt constatate prin sentinţa de 
condamnare: însă ele au originea 
lor în tapte anterioare falimentu- 
lui și prin urmare aceste creânţe 
afectează patrimoniul falitului cu 
același titlu ca ori ce altă ereanţă 
civilă care ar fi anterioară fali- 
mentului și care ar fi recunoscută 
judecătorește după faliment. | 

Cit pentru amendă. ea nu are 
existenţa de cit în virtutea unei 
sentințe condamnatoare şi din ziua 
acestei sentințe; ea nu este deci 
opozabilă- masei, dacă sentința 
sa dat posterior declarărei în fa- 
liment. 

C. Cas. fr. LL Aug. 1857, C. 
Cas. fr. 19 lan. 1898 Comp." you : 
Caen et Ren VII No. 211, Thaller 
No. 1794 p. 924 (vezi Cohendy- 
Darras Il:p. 41). 

23. De și art. 712 (azi 717) C. 
Com. ridică falitului, din ziua pro- 
nunțărei sentinței declarative de 
faliment, administraţiunea bunu- 
rilor sale şi prin urmare toate 
actele și operaţiunile. făcute de 
dinsul din acel.moment sunt nule ; 
această nulitate însă, legea nu o 
declară de cît față cu masa cre- 
ditorilor, iar nu şi eu persoanele, 
către cari falitul s'a obligat. Ast- 
fel fiind debitorul unei cambii, nu 
poate invocă nulitatea ei, pentru 
că a emis-o după cea fost de- 
elarat falit, 

0. Cas. 11 No. 111/91 Bul. Cas. 
pag. 880. 

24. După dispoziţiunile art. 974 
C. Civ. creditorii pot să exercite 
toate drepturile și acțiunile debi- 
torului lor, afară de cele care-i 
sunt exclusiv personale. 

Dreptul de a primi un legat 
este un drept ce aparţine exclu 

„ziv persoanei legatarului, căci el
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poate avea legitime raţiuni de-a 
nu profită, de liberalitatea ce i s'a 
lăsat prin testament; că aceste 
raţiuni putind atinge eonsideraţi- 
unea și onoarea legatarului, nu- 
mai conștiința sa le poate judecă.. 
Că așa flind, chiar dacă el nu a- 
rătă motivele refuzului său, cre- 
ditorii săi nu pot fi autorizaţi a 
cere să primească legatul în nu- 
mele debitorului lor. 

0. Cas. 1 No. 401/904 în C. Jud. 
No. 80/7904. 

25. Falitul, cind n'a fost citat, 
nici n'a intervenit în judecată, 
poate fi chemat a depune ca mar- 
tor, într'o cauză pentru anularea 
actelor încheiate de el cu terţii, 
posterior, datei încetărei plăţilor. 
Cas. Torino 28 Febr.( 

1890. (în Imoar 
Contra Apel Milano (1 IMSaramo. 

17 Febr. 1890 
26. Falitul are dreptul de a a- 

pelă personal sentințele pronun- 
țate în cauzele în cari a inter- 
venit. 

Apel Catania 9 April 1890 ; A- 
pel Casale 6 Mai 1884; Cas. Roma 
27 lulie 1889 ; Cas. Torino 6 Dec. 
1890. (În Ingaramo). 

27. Incapacitatea falitului de a 
putea contractă o obligațiune va-! 
labilă este relativă și prescrisă de 
art. 191 Cod. Com. numai în in- 
teresul masei creditorilor. 

Prin urmare această incapaci- 
tate nu poate fi invocată de ciţ 
de masa creditorilor și în nici un 
caz de falit sau de moștenitorii 
săj, 

Trib. Covurlui I în Dreptul pe 
1885 p. 342. 

28. Falitul poate și după de- 
clararea în stare de faliment să 
facă apel, în numele său perso- 
nal, contra hotărirei care pronunță 
excluderea sa dintro firmă co- 
mercială. - 

Art, 
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C. Cas. XWo. 
p. 1371. 

Contra C. Apel Iaşi I No. 61/91 
în Dreptul pe 1892 p. 53. - 

29. Falitul este incapabil nu- 
mai în ce priveste actele relative 
la administraţiunea averei sale. 
răminind capabil pentru toate cele 
lalte acte, căci incapacitatea sa se 
referă numai la administraţiunea 
averei sale. Astfel fiind, legiuito- 
rul îl consideră de capabil a fi 
ascultat, a supraveghiă și a se 
opune la verificările celor ce se 
prezintă la masă, fiind în drepta 
propune ori ce probe admise de 
lege spre a dovedi contestaţiu- 
nea sa. 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 

156/91 Bul. Cas. 

1892 p. 606. 
30. Dispoziţiunile art. 713 (azi 

717) Cod. Com. relative la pier- 
derea de către falit, îndată după 
pronunțarea sentinței declarative 
de faliment, a dreptului său de 
administrare a averei și exerei- 
țiului acțiunilor imobiliare şi mo- 
biliare, afară de cele exclusiv per- 
sonale,. nu se pot aplică de cit în 
sensul ca falitul să nu facă nici 
o lucrare în prejudiciul masei 
credale, ci numai sindieul repre- 
zintă și lucrează în interesul tu- 
turor creditorilor. 

Prin urmare, în caz cînd din 
cauza abţinerei sau negligenţei 
sindicului, interesele creditorilor 
ar fi expuse la pagube, falitul are 
tot dreptul de a face ori ce act 
legal, spre ex. un recu's, pentru 
conservarea drepturilor mesei ere- 
ditorilor, rămînînd ori cărei părţi 
interesate dreptul de a pune în 
cauză și pe sindic, precum și sin- 
dicul are facultatea de a inter- 
veni și exercită dreptul său de a 
lucră pentru interesele ereditotilor. 

Dacă sindicul nu-şi apropie re- 
cursul făcut de falit, care este
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un act de. conservare, şi recursul 
sar respinge, urmind : cond&mna- 
țiune pentru cheltueli de judeeată 
0 asemenea condemnaţiune, pri- 
vește. personal pe falit. 

C. Cas. 11 No. 200/902 în Drep 
tul No. 54/902. 

31. Falitul -poate face apel.—în 
caz de inacțiune. din partea sin- 
dicului— contra unei hotăriri care 
ar atacă. drepturile sale, și poate 
de asemenea a face, în apel; ori 
ce act conservator. | 

Apel Bordeauz 14 April. 1840 şi 
28 lunie 1867... 

În special falitul poate face. a- 
pel asupra unei hotăriri date con 
tra sa, înainte de-a fi-declarat; în 
stare de faliment. 

Apel Aiax 2 Martie: 1853. 
32. Falitul care n'a fost inter- 

venient la prima instanță, poate 
cere tribunalului să intervină pen- 
tru prima oară în. apel, întru. cit 
textul art. 448 fr. (rom. 717) Cod, 
Com. nu - face distineţiune, cînd 
poate fi autorizat falitul a inter- 
veni într'un proces. 

Apel Douai 20 Dec. 1862, 14 Feb. 
1563. (No. 31 și 32 în Cohendy- 
Darras). 

33. Dispoziţiunile art. 713 (azi 
117) Cod. Com. relative. la pier- 
derea de -către falit îndată după 
pronunțarea sentinței declarative 
de faliment a dreptului său de 
administrarea. averei și exerciţiu- 
lui acţiunilor imobiliare și mobi- 
liare, afară de cele exclusiv per- 
sonale, nu se pot aplică de cît în 
sensul ca falitul să nu facă nici p 
lucrare în prejudiciul mesei cre- 
ditorilor, ci numai sindicul vepre- 
zintă și lucrează în interesul ţu- 
turor creditorilor; 

Că după orientarea menciona- 
tului scop al .legei. urmează că, 
în cazurile cînd, din cauza abţi- 
nerei sau negligenței sindicului, 
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interesele creditorilor ar fi expuse 
la pagubă, atunci falitul are: tot! 
dreptul de a face ori ce act le- 
gal pentru conservarea drepturi- 
lor masei. creditorilor, rămînînd. 
negreșit, dreptul ori cărei părţi in- 
teresante de -a pune in-cauză și 
pe sindie, precum și acesta își 
păstrează facultatea de a inter- 
veni și exercită dreptul său dea 
lucră pentru interesele credito- 
rilor. 

Că în speţă, trib. Ilfov. respin- 
gind. cererea făcută de către fa- 
Jit și de către: sindie, pentru peri- 
marea apelului făcut de intimaţii 
în recurs, contra unei cărţi de ju- 
decată. date în favoarea recuren- 
tului, înainte de a fi declarat fa- 
lit, iar sindicul abţintudu-se de a 
face recurs contra, menţionatei 
sentințe, cu drept cuvint falitul a 
putut să “facă recurs, de și se află 
tot în stare de faliment, căci prin - 
asemenea procedare n'a făcut de 
cit un act de conservare pentru 
interele tuturor creditorilor, Şi a- 
ceasta nu: este de loe contra sco- 
pului ce rezultă din citatul ar- 
ticol. 

Că chiar dacă recursul s'ar res- 
pinge ca nefondat, şi ar urmă eon- 
damnaţiune pentru -cheltueli de 
judecată, negreșit că, asemenea, 
condamnaţinne nu poate'să pri- 
vească de cit personal pe recu: 
rentul falit, iar nu pe masa cre- 
ditorilor, dacă sindicul nu-și apro- 
pie și nu susţine acel recurs. 

Bul. 1902 p. 706. C. Qas.- 77 
„No. 200[902 Dr. 54/902. 

Jud cătoria I Buc. No. 4983/94 
în Curierul Jud. pe 1895 p. 29. 

34. Acţiunea intentată de soţie 
pentru pensie alimentară, în: tim- 
pul divorţului, contra soţului de- 
elarat dejă în faliment nu poate 
fi opusă masei creditorilor fali- 
meniului, dacă condamnațiunea
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n'a 'fost pronunțată 'contra “jude- 
cătorului sindie. 

C. Cas. III No. 325/908. C. 
Jud. 57/909. : 
-_35. Falitul este în drept a face 
recunoașteri relative la drepturile 
ce-l privese pe dinsul, dacă mai 
ales, sindicul nu ridică nici o con- 
teataţiune. | - 

C. Cas. I No. 812/88 în Bul. 
Cas. p. 1041. 

36. După art. 717 al: II Cod. 
(om., acțiunile cari privese drep- 
turile falitului exclusiv personale, 
sau cari sunt străine falimentu- 
Jui, pot fi exercitate de falit per- 
sonal. 

De aci rezultă că pentru ceia 
ce cîștigă falitul prin priceperea, 
sau experiența sa personală, sub 
forma unui onorar, poate să se 
judece falitul personal. asemenea 
acţiuni fiind străine falimentului. 

C. Cas. I No. 2831911 în C. 
Jud. No. 49/911 și în Jurisprudenţa 
No. 22/911. 

37. Falitul nu pierde persona-. 
litatea sa juridică și cu atit.:mai 
puţin puterea maritală; soţul în 
timpul falimentului, nu încetează 
de a fl singurul contradietor legi- 
tim al soţiei în acţiunea ce acea- 
sta ar intentă pentru separaţiunea 
de patrimonii. 

Din acest motiv curatorele (sin- 
dicul) falimentului nu e investit 
a reprezintă pe falit contra unei 
asemenea acţiuni propusă de so- 
ție, ci trebue a fi citat personal 
numai soțul falit. 

C. 4pel Milano 10 Nov. 1885 
(în Ingaramo). 

Se susține într'o altă părere că 
în judecata cererei de separare 
de patrimonii, soţia este datoare. 

“a întroduce ca piriţi atit pe sin- 
die cit și pe soţul falit ; sindicul 
din punct de vedere al repercur- 
siunei ce va produce sentința de 

Art. 
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separare de bunuri asupra acti- 
vului falimentului și pentru lichi- 
darea pretenţiunilor femeiei, cari 
sunt consecința hotărirei; soțul 
va fi întrodus cu privire la inte- 
resul moral ce poate avea în a 
conservă administiaţiunea bunu- 
rilor femeiei și. pentru a rămînea 
şeful familiei sale. - 

Cas. Fr. 11 lunie 1877, 23 feb. 
1880, 11 Dee. 1895; Apel Bour- 
ges 24 Mai 1826; Apel Paris 13 
Martie 1879, 3 April 1890; Apel 
Bordeaux 12 Dec. 1891 (în Co- 
hendy-Darras p. 48). 
"38. Falimentul tatălui sau ma- 

mei care exercită puterea, părin- 
tească, nu privează pe părinte. în 
favoarea creditoriloy, de adminis- 
trarea uzufructului Jegal, asupra 
bunurilor fiilor minori. 

Trib. Catania 21 Nov. 1887 ; 
Apel Catania 31 Dec. 1887; Cas. 
Palermo 15 Sept. 1888 (în Inga- 
ram0). 

'39. Comerciantul falit poate sta 
în o judecată penală ea parte ci- 
vilă, pentru susţinerea drepturilor 
sale personale străine falimentu- 
lui, fără a fi represintat prin 
sindie. " 

Cas. Napoli 14 Dec. ss 
Ingaramo). 

Cas. Fr. 25 Iunie 1860, 17 lu- 
nie 1865 și 10 Marte 1879; Dijou 
24 Dec. 1874 în Cohendy Darrag. 

40. Incapacitatea vizată de art. 
699 it. 433 fr.(rom. 717 Cod Com.) nu 
vizează cazul cînd falitul prin a- 
bilitatea sa personală sau cu aju- 
tovul banilor străini de faliment 
intreprinde o nouă afacere: în 
acest caz pentru această afacere, 
falitul e în drept a se prezintă 
personal în judecată. 
Ces. Fr. 28 Nov. 1887 / în Cohen- 
A. Paris 27 April 1872 | dy Darraz 
A. Milano 31 Dec. 1890 / în Inga- 
C. Cas. Torino 9 Mart93l ramo. 

(În
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„fără că prin această- însă să 
se atingă dreptul permanent de 
control și de supraveghere al cre- 
ditorilor falitului, cari prin sindie 
pot veghea asupra interesului lor, 
a interveni și chiar a se opune 
la ori ce angajament sau act, 
care-—din partea falitului,—ar pu- 
tea să le cauzeze un prejudiciu, 
a luă măsurile necesare pentru 
încasarea sumelor cistigate de fa- 
lit și în fine “a urmări anularea 
angajamentelor și actelor eari ar 
fi prejudiciabile masei. 

(as. Fr. 6 lunie 1831, 8 Mart 
1854, 21 Febr. 1859, 25 lunie 1860, 
12 Ian. 1864, 2 Febr. 1876,8 Mai 

1878, 16 Nov. 1887. 22 Nov. 1887; 

Apel Paris 2 Febr. 1835; TZou- 
louse 4 April 1840; Douai 14 Nov. 
1856; Aiz 23 Iunie 1882. (În Co- 
hendy-Davras Il p. 33). 

41. Declaraţiunea . falimentului 
ridică falitului administraţiunea 
bunurilor sale, dar nu-l privează 
de drepturile ce le ar avea ca 
soţ. . 

Procentele averei dotale,— chiar 
garantată cu ipotecă asupra bu- 
nurilor soţului falit — rămîn pro- 
prietatea soțului, spre a servi 
la trebuinţele familiare. 

Apel Venezia 12 April 1889; 
Cas. Firenze 14 Aug. 1889. (În 
Ingaramo). : 

42. De și după dispoziţiunile 
art. 717 C. Com. sindieul falimen- 
tului are exercițiul acţiunilor fa- 
litului, totuși prin acest articol, 
nu se ridică dreptul creditorilor 
falitului pentru realizarea crean- 
ţelor lor, de a intentă acţiuni în 
contra debitorilor falitului, punînd 
în cauză și pe sindic. | 

Prin urmare, omisiunea instan- 
ţei de apel de a se pronunță a- 
supra mijloeului produs de parte, 
cum că sindicul ar avea exerei- 

717. 
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țiul acţiunilor falitului, nu este o 
omisiune esenţială de natură a 
schimbă soluţiunea procesului, cînd 
se constată că în acţiunea credi- 
torilor a fost pus în cauză și sin- 
dicul. | 

C. Cas. I No.11/911 în C. Jud. 
No. 21/9141. 

43. Creditorii falimentului, după 
pronunțarea sentinţei declarative, 
nu mai pot purtă acțiuni indivi- 
duale și nu. mai pot interveni în 
procese relative la administrarea, 
falimentului, în cari figurează dejă, 
sindicul, căci nu mai au calitate, 
de oare ce interesele lor suntre- 
prezintate prin judecătorul sindic, 
singurul care are calitatea de la 
lege de a reprezintă interesele şi 
a vorbi în numele tuturor eredi- 
torilor, 

Numai în mod excepţional le- 
gea comercială și doctrina recu- 
noaște creditorilor în: anume ca- 
zuri, dreptul.de a purtă acţiuni 
individuale și deci de a interveni 
(art. 708, 773, 774 şi 817 Cod. 
Com.) chiar după declararea în 
stare de faliment și aceasta mai 
ales atunci cînd unul sau mai 
mulţi creditori ar avea un inte- 
res contrar de acelal masei 
credale. 

Drib. Ilfov Com. 22 Iunie 1904 
în C. dud. 62/9074. 

44. Acțiunea pentru anularea 
actelor de înstrăinare făcute de : 
falit, în prejudiţiul creditorilor săi, 
nefiind o acţiune care aparţine 
falitului, ci fiind acordată de lege 
în interesul masei creditorilor, ea 

“se poate exercită și de către a- 
ceștia, căci de și sindicul repre- 
zintă în același timp şi pe cre- 
ditori, însă acest drept recunos- 
cut sindicului, nu eselude dreptul 
creditorilor de a exercită o ase- 
menea acțiune ; căci este posibil
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ca sinditul să neglijeze sau să 
refuze intențarea ei. 

C. Apel Galaţi I No. 1/909 în 
Dreptul No. 27/909. 

45. Conform legei comerciale, 
0 hotărire care preschimbă data 
încetării plăţilor falitului, după 
contestaţia unuia dintre creditori, 
este obligatorie tuturor celorlalți 
creditori. | 

Că așa fiind de și este adevă- 
rat că în regulă generală judecă- 
torul sindic, reprezintă interesele 
tuturor creditorilor falitului, din 
momentul ce art 719 (azi 723) eod. 
com. dă drept ori cărui creditor 
de a face contestaţie, înce pri- 
vește preschimbarea epocei înce- 
tării plăţilor falitului și hotărîrea 
ciîștigată devine opozabilă tuturor 
creditorilor, este evident că pre- 
cum creditorii pot să formeze a- 
semenea contestaţie pot să-și in- 
tervină în contestaţia altora, - pe 
cît timp legea comercială nu le 
ridică acest drept. 

Că după art. 248. pr. civ. inter- 
venţia făcută: de cel de al trei- 
lea,.pentru apărarea. drepturilor 
uneia din prigonitoarele părţi -se 
poate face în ori ce stare a proce- 
sului și ori la ce instanţă. 

C. Apel Galaţi No. 29/901 C. 
Jud. pe 1902 pag. 356. 

46. Intervenţia în apel a unui 
creditor este admisibilă, cînd cre- 
ditorul intervenient nu tinde la 
valorificarea sau realizarea vre- 
unui drept al său asupra bu- 
nurilor: mobile sau imobile ale fa- 
litului, ceia ce nu sar fi putut 
admite căci conf. art. 717 e. com. 
asemenea acțiuni nu se pot in- 
tentă decit contra judecătorului 
sindie și nu pentu prima oară în 
apel. Prin intervenţia sa credito- 
rul necerînd altceva de cît men- 

Art. 717 

ținerea stării de faliment, adică 
; acelâși lucru pe care l'a ceruţ și 
judecătorul sindie, nici art. 717 
€. com. nici vre un alt text de 
lege, nu se opune ca mă se poată 
face o "asemenea intervenţie. 

C. Cas. III No. 116/910 în Ju- 
risprudența No. 12/910 şi în Bul. 
pag. 534/910. 

47. De și după dispoziţiunile 
art. 717 €. com. sindicul falimen- 
tului are exercițiul acţiunilor fa- 
litulut” totuși prin acest articol nu 
seridică dreptul creditorilor falitu- 
lui, pentru realizarea creaţelor lor, 
de a intentă acțiuni în contra 
debitorilor falitului și acțiunea cre- 
ditorilor se găsește regulat făcută 
atunci cînd au pus în cauză și pe 
sindicul falimentului. ” 

O. Cas. I No. 11/911 în Juris- 
prudenta No. 7/911, 

48. Întrun faliment, în caz. de 
bancruţă, ereditorul care se cre- 
de prejudiciat, nu poate să exer- 
cite, pentru reparațiunea daune- 
lor suferite, acțiune individuală ;     0 asemenea acţiune este colec. 
tivă și aparține exclusiv sindicu- 
lui care reprezintă masa credală. 

CO. Cas. II No. 3195 şi 3794/909 
în Jurisprudența No. 39/909. 

49. Creditorii au dreptul de a in- 
terveni în Jocul debitorului lor în 
procesul pendinte dintre debitor 
și un terţiu ; ei pot face apel con- 
tra sentinței date faţă cu debito- 
rul. În caz de faliment acest drept 
poate fi exercitat în mod util de 
curatore (gindic) în interesul ma-   sei credale. | 

C. Apel Bologna 18 Sept. 1885 
(în Ingaramo), 

50. Reprezentanţa falimentului. 
fiind acordată exclusiv sindicului, 
din acest fapt nu se poate de- 
“duce că creditorii n'au drept a 
interveni a proprie spese întrun



Art, 

proces ce ar 
dală,, 

Apel: Torind 23 Nov.:1885 : Oas. 
Torino 10. August 1886; Apel: Ve- 
nezia 28 Dec, 1886 ; Apel Genova 
3 lunie 1887; Zr. Taranto 5 A- 
pril 1890';. Apel Toro 9 Martie 
1891. e 

Cas.. Torino 18 Iunie 1899 (în 
Ingaramo).. . ..:... Ra 

- 51, Creditorii. nu pot, singuri în 
interesul masei credale, să ceară 
anularea unui gaj constituit. de 
falit altui creditor, nici nu pot in- 
terveni în judecată pentru acest 
obiect. ” 

Cas. Torino 12 lulie 1888 ; Con- 
tra Apel Casale 30 Iunie 1887 ; 
Apel Venezia 4 April 1889 şi 21 
Febr. 1890. (În Ingaramo). -: 

52. Cu toate că numai sindicul 
reprezintă masa credală întrun 
faliment, totuși nu șe poate inter- 
Zice unui creditor de a interveni 
în acțiunea susținută de sindic și 
a 0 susține cînd voiește a-și va- 
lorifică un drept al său : propriu, 
individual și distinet de acel al 
masei credale. 

Cas. Torino 11 Iulie 1891. 
53. Este o chestiune, care mult 

timp a împărțit jurisprudenţa * 
dacă credit rii pot interveni în ac- 
țiunile intentate de sindie. 

interesă masa ere- 

CODUL COM. ROMÎN . 

Art. 718. Sentința. decla- 
rativă de ialiment suspendă, 
numai față de masa credi- 
torilor, curgerea dobinzilor, 
a creanţelor negarantate 
prin ipotecă, gaj sau: alt 

„privilegiu. 
Dobinzile creanţelor ga- 

rantate nu pot fi cerute de 
cit asupra sumelor prove- 
nind din vinzarea bunuri-. 
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O primă părere acordă acest 
drept creditoiilor. conform - prin- 
cipiilor gensrale din codul -de pro- 
cedură civilă, căci nici-un text nu 
derogă aci la aceste principii şi de 
altă parte, nu există nici un mo- 
tiv pentru a refuză o intervenţie 
ce o fac pe socoteala lor și care nu 
prezintă de cât avantagii pentru 
soluțiunea. procesului Cas.-.fr. 30 
Dec.. 1856 ; A.. Riom 8 Marte 1855 ; 
Apel Agen 22 Nov. 1880; Apel 
Poitiers 286 Iulie 1826 ; Apel Pau 
19 Martie 1888; Apel Paris '12 
lulie 1889. . : 

O a doua părere “susținută 
mai mult de jurisprudenţa fran- 
ceză de azi, pleacă de la prinei- 
piul că după hotărirea declarativă 
de faliment și pînă cînd. falimen- 
tul” este închis, sindicnl reprezintă 
"masa creditorilor și este singurul 
învestit cu dreptul de a exercită 
aețiunile cari interesează această 
masă și se susţine că creditorii nu 
pot lucră nici interveni în mod indi- 
vidual-în acţiunile angajate sau 
susținute . de - sindie. Cas. fr. 22 
Dec. 1835, 10 Nov. 1890, 12 Mar: 
„tie 1900 ; Apel Caen 30 Mai 1899, 
Apel Paris 24 Dec. 1819, 12 Dec. 
1855: Apel Poitiers 20 lan. 1853; 
“Prid. Lille 19 lunie 1895 (în Co- 
hendy-Darras II p. 51 urm), 

CODUL COM. ITALIAN 

Art; 700. La sentenza 
che dichiara il fallimento 
sospende, solianto rispetto 
alla massa dei 'creditori, il 
corso degl 'interessi dei cre- 
diti non garantili con ipo- 
teca, con pegno od altro 
privilegio. 

GI interessi dei crediti ga- 
rantili non possono essere do- 
mandati, che sulle somme
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lor supuse privilegiului sau 
ipotecei; cînd însă, din ne- 
ajungerea acestor garanții, 
dreptul creditorilor se e- 
xercită asupra masei chi. 
rografare, restul creanţei 
neacoperit se determină, 
fără a se ţine în seamă do- 
binzile posterioare datei 
sentinţei declarative dee fa- 
liment, 

(Com. 708, 785, 786: c. 
Civ. 1685, 1697, 1772, 1746; 
Ital. 700; Fr. 445; Belg. 451, 
492, | 

Bialiografie. T. Stelian: Curs ; pg. 702; C. N. loneanu fasc. II pg. 161 ur 

Art. 
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rovenienti dalla vendita dei 
Beni sottoposti a privilegio 
o ad ipoteca; ma quando, 
per insulficienza di queste 
garantie, il diritto dei cre- 
itori siesercita sulla massa. 

chirografaria, il credito re- 
siduo si determina senza 
tener calcolo degli interessi 
posteriori alla data della 
sentenza  dichiarativa del 
fallimento. 

7 

V. Dimitriu: Curs; D. Alexandreseco IX 
m. ; M. A. Dumitrescu: Coment, cod. co. VI pg. 337 urm.; |.N, Cezărescu—Em. Dan. legea falim. art. 718 p. 50; Vidari VU No. 7601 şi vrm.; Al Ingaramo art. 699; L. Bolaftio—E. Mas6-Dari art. 700 p. 127; I. Bohl art, 700; H. F. Riviare; Code Com. pa. 694; P. Namur: Code Com. belye II! pg. 80 urm.: Cohendy-Darras: Codes annoles II p. 58 urm, 

Doctrină. 1. Pentru a se putea stabili o egalitate între credi- torii falitului, legiuitorul a prevăzut suspendarea dobinzilor; această suspendare se aplică atit dobinzilor convenţionale cit și dobinzilor de intirziere și ea are loc din momentul declarărei în stare de fali- ment a debitorului. Aceste dobinzi se suspendă numai față de masa. falimentului nu şi faţă de falit personal ; prin urmare în caz de în- chiderea falimentului creditorii reintrind în drepturile lor, pot pre- tinde falitului ori ce fel de procent li s'ar datori. 
V. Dimitriu curs 1910/911 p. 1804 urm. 

In acest sens: C. W. Toneanu falimente fasc. II pag. 161 urm. M. A. Dumitrescu Comentarii Cod. Com. V] pag. 337 urm. 
2. Dacă sunt creanţe în care se găsește înglobat pe lingă ca- pital și procentele viitoare, ereditorul cu ocazia verificărei va putea, produce creanţa cu procente cu tot, căci titlul său conţine angaja mentul de a i se: plăti această sumă fără a distinge ceia ce cores- punde cu capitalul împrumutat și ceia ce corespunde cu interesele a- cestui capital. 
Această creanţă ar putea trece și în mîna terţiilor cari nu cu- nose dacă sunt interese sau nu; avem o obligaţie unică, indivizibilă. De altfel dacă creanța ar fi o cambie nici war fi permis conform le- gei comereiale a distinge în ea, capitalul de interese. Asemenea Şi
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pentru o datorie asupra căreia s'a promis sau convenit un scompt, | 
dacă va fi plătit creditorul în termen mai scurt de cît cel stipulat. 

C. N. Toneanu op. cit. pag. 162 și urm 
M. A. Dumitrescu VI pag. 343 și 344. 

3. În privinţa arerajelor adică acele interese care de și sunt 
aecesoriul unei obligaţiuni principale reprezintă întreaga obligaţiune, 
precum obligaţiunile alimentare, rentele peipetui, viagere, ete., ere- 
ditorul obligaţiunei, ca ori ce creditor chirografar., poate -veni la 
masă, dar unu numai cu suma scăzută, ci și cu cele ce va avea, 
să ia în viitor, însă va fi plătit în proporție cu suma ce va rezultă 
din lichidare. 

C. N. Toneanu falimente 1 p. 163 urm. 

4. Sunt datorii cari nu produe dobinzi nici convenţionale nici 
moratorii înainte de declararea în faliment. Aceste datorii pot de- 

„Veni productive de dobinzi moratorii, dar nu pot curge faţă de masa. 
credală ; ele se datorese însă, de la data cererei în judecată (1088 ct. 
Civ.) ceia ce nu se poate face de cit pe calea prezentării titlului la 
verificare, ce echivalează cu o cerere în judecată, mai cu seamă dacă 
contra cererei se mai fac și contestaţii. 
„0. N. Toneanu op. cit. p. 165 urm. 

5. Fidejusorul care a garantat o datorie a falitului și care plă- 
tește creditorului după declaraţiunea de faliment. are dreptul a fi 
admis la pasivul falimentului ea subrogat ereditorului satisfăcut, însă 

numai pentru căpital, nu și pentru dobinzile ce curg, după ce fali- 

mentul a fost declarat. Căci fidejusorul nn :poate avea drepturi mai 

mari de cit creditorul pe cate Ta substituit: nemo potest în alium 
transferre plus juris, quam ipse habet. 

C. N. Toneanu op. cit. pag. 173. 

6. Dacă creditorii privilegiați ipotecari sau gagiști n'au fost a- 
coperiţi întegral, în ce privește plata parţială s'au propus trei sisteme. 

a) Să se urmeze conf. dreptului comun, care prin art. ILIl C 
Civ. preserie că plata parțială se va 'compută mai întăi asupra pro- 
“_entelor şi restul asupra capitalului. 

b) Că dobinzile nu pot figură nici direct nici indirect la masa 
falimentului ; a se admite L-iul sistem ar fi a se constringe masa 
credală să contribue la plata lor, cari dacă bunul nu valoră de cit 
suma de......, această sumă trebue să garanteze plata unui capital 
care împreună cu procentele cuvenite.și datorite să complecteze pre- 
țul imobilului. 

c) Dacă ereditorul nu se îndestulează din gajul său atunci con- 
tinuă a se satisface și trebue să-și exercite dreptul din creanță nu-
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mai pentru rest, fără a se ţinea seamă de 
rărei în faliment. 

Art. 718 

procentele din urma decla_ 

Exemplu : ereditorul are de luat 10.000 iei capital și 1000 lei 
procent. Imobilul se vinde cu.5500 lei. După I sistem concură cu 
5500 lei, după al. doilea sistem suma. rezultață din vînzare 5500 

lei = x 10 
100 

se va contă, asupra capitalului. de 100090 

Re pu _ adică 5000, iar după al treilea sistem suma de 5500 

și ereditorul va concură cu 
creditorii ehirografari pentru 4500 lei. | 

Al treilea, sistem corespunde și cu textul art. 
V. Dimitriu op. cit. p. 1306 

„Jurisprudenţă. 1. Este valabilă 
convențiunea stipulată între ere- 
ditorii unui acelaşi debitor de a 
fi plătiți unii înainte. altora, 

Preluările convenţionale,  con- 
simţite prin convențiunea diverși- 
lor creditori, nu constituie un pri- 
vilegiu în înțelesul legei, și din a- 
ceastă cauză, creditorii în folosul 
cărora s'a făcut convenţia, nu pot 
pretinde a fi colocaţi asupra do- 
binzilor posterioare sentinţei de- 
elarative de faliment, în prejudi- 
ciul creditorilor cari au consimţit 
aceste preluări. 

Cas. Torino 11 Febr. 1890 (În. 
Ingaromo). 

a 
. . * * 2. Regula de a se impută plă- 

țile parţiale mai- întăi asupra; do- 
biuzilor și apoi bsupra capitalu- 
lui, este generală, și se aplică 
chiar în materie de faliment cind 
-creditorul, căruia potrivit art 700 
(rom 718) cod. com. nu i s'a plă 
tit dobinzile posterioare sentinţei 
-declaraţive de falimert, cere plata 
acestor dobinzi de la fidejusore. 

Cas. Torino 5 Mai 1891. (În In- 
garamo). i 

3. În caz de faliment, credito- 
rul ipotecar are dreptul să ceară 
dobinzile numai asupra sumelor 
provenite din vinzarea bnnurilor 
supuse privilegiului sau ipotecei ; 
şi cînd n'a fost achitat în mod 

78. 
urm. 

complect, are dreptul a concură 
la masa chirogrâfară ; în acest 
din urmă caz, restul ereanței se 
determină fără a se ţinea în seamă 
dobinzile anterioare datei sentin- 
ței deelarative de faliment. 

Apel Bologna 31 August 1891 
(În Ingaramo). 
„4. Dispoziţiunea art. 445 fe. 
(rom. 718) cod. com., este de altfel 
concepută în termini absoluţi și 
prin urmare, ea se aplică ori-că- 
vei creanţe chirografare, indife- 
rent de cauză, și fără a se dis- 
tinge dacă e vorba de dobinzi 
moratorii sau convenţionale. 
Judecat în acest sens, că do- 

binzile sumelor la cari a fost 
condemnat un falit, ca și acele a 
ori cărei creanţe chirogrufară, în- 
cetează faţă de masa creditorilor 
de la data hotărirei declarative 
dd faliment. 

Trib. Com. Mulhouse 15 Nov. 
1967; în Cohendy-Darras. 

5. În cazul cînd un creditor a 
primit de la debitorul său plata   unei datorii ajunse la seadenţă, 
după data încetării plăţilor pe care 
0 știa că există. —dacă se întîmplă 
că și ereditorul să fie declarat în 
stare de faliment, masa falimen: 
tului ereditorului, acționată în ju- 
decată de masa celui alt faliment   (al debitorului) spre a restitui su-
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ma ee a primit,—nu “va putea fi 
condamnată și la dobinzile ce s'ar 
datoră pentru această sumă, în 
cepind din momentul deelarărei 
în stare de faliment. 

Angers 28. Mat 1894 ; în Cohen- 
dy-Darras. 

6. Principiul snspensiunei cursu- 
lui dobinzilor nu este referitor de | 
cit. la creanţele chirografare. 

În consecinţă creditorii privile- 
giaţi sau ipotecari pot cere a fi 
colocaţi chiar pentru dobinzile con- 
venționale sau  moratorii, cari au 
continuat a fi datorite în profitul 
lor şi după sentința declarativă de 
faliment ; o singură rezervă însă: 
aceste dobinzi nu pot; fi reclamate 
de cît asupra sumelor provenind 

4 CODUL COM. ROM 

Art. 719. Datoriile cu sca- 
denţa obligatorie în sarcina 
falitului, şi acele ale căror 
scadență este subordonată 
voinţei sale, sunt conside- 
rate ca ajunse la scadenţă 
prin efectul declaraţiunei 
falimentului. 

Din momentul declarărei 
în stare de faliment, crean- 
țele în contra falitului, în 
ceia ce priveşte participa- 
rea lor la deliberările fali- 
mentului, vor rămîne fixate 
în minele ultimului purtă- 
tor, anterior declarărei în 
stare de faliment; aseme- 
nea şi cele cari se vor fia- 
flind în circulaţiune în străi- 
nătate, vor rămine fixate în 
mînile ultimului purtător   
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din vînzarea bunurilor supuse pri- 
vilegiului sau ipotecei. 

Cas. Fr. 14 lulie 1829, 24 Feb 
1852; Apel. Poitiers 30 lan 1878 
în Cohendy Darras. 

7. Principiul pus în art. 445 fr. 
(718 rom.) Cod. Com.. avînd de 
obiect să garanteze masa, credală 
contra ori cărei cereri de dobinzi 
datorite după sentinţa declarativă 
de faliment, rezultă că este ina- 
plicabil acest prineipiu coobligaţi- 
lor. garanţilor sau codebitorilor 
solidari ai falitului : acești eoobli- 
gaţi ne fiind în stare de faliment, 
nimic nu se opune ea creditorul să 
le ceară plata integrală a sumei cei 
se datorează, în capital şi dobinzi.. 

Apel Puris 1 Dee. 189%; în Co- 
hendy Darras. 

"CODUL COM, ITALIAN 

Art. 701. 1 debiti a sca- 
denza obligatoria a carico 
del iallito, e quelli la sca- 
denza dei quali € rimessa 
alla di lui volontă, si inten- 
dono scadutiper effetto della 
dichiarazione di ialimento..
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din țară, “anterior declară- 
rei în stare de faliment. 

(Com. 778 ; Civ. 1025; Ital. 
701; Fr. 444; Belg. 449, 450. 

Bibliografie, 7. Stehan: Curs; V. Dimilrin: Curs. p. 1998 şi urm.; D. Alexandresco : Coment. Dr. Ci. VI p. 123 urm. 749 şi VUl p. 346; C. N. Toneanu falimente fasc. II p. 175 urm.; M. A. Dumitrescu: Comentarii VI p. 345 urm. ; F. Ciorapeiu: Encte. jurid. Îl lit. F; 1. Barozzi: Repertor. de jurispr. IL; 1. N. Ceză- rescu-E. Dan: art. 719 p. 50 urm.; Vidari VIII No. :7382 urm; Al. Îngaramo art, 704 H. F. Rividre :, Cod. Com. frangais p. 691 urm.: P. Namur: Code Com. Belge III p. 71 urm.; |. Bobi: Code Com. d'itahe at. 71; |. Bolaffi-Mase Dari art. T01.; Co- hendy:Darras : Code Com. annote p. 5t urm. 

Doctrină. 1. Exigibilitatea tuturor creanţelor falitului e o con- secinţă a pierderei beneficiului termenului și e creată spre a nu se violă. principiul egalităţii dintre creditori cari formează unul din. 0- biectivele principale ale producerei falimentului, cum şi a nu se îm- piedică celeritatea lichidărei pasivului. ! 
„_ Exigibilitătea are în vedere numai creditorii falitului în folosu căror e creată şi numai faţă de falit nu și de coobligaţii solidari, fi- dejusori, etc. Excepţiune însă pentru titlurile cambiare (art. 340 C, Com.) și creanțele - condiţionale a căror peifectihilitate depinde de realizarea unui eveniment viitor și necert. 

V. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/11 p. 1301 urm. 
2. Ajungerea la scadență prin efectul sentinţei deelarative, se justifică pe două consideraţiuni: 
1) Creditorul a acordat termen comerciantului fiind că avea în- credere într'insul, ori căzind debitoiul în faliment, piere înzrederea și deci e logic să dispară și termenul. (art, 1025 C. Civ.) 2) Proce- dura falimentului ar fi întirziată timp îndelungat dacă ar trebui să se aștepte pină la ajungerea termenilor diferitelor creanţe. 
M, A. Dumitrescu Coment. Cod. Com. VI p. 346; D. Alezan- dresco Coment. Cod. Civil VI p. 124. 
3. Art, 1025 C.C. nu vorbește de faliment, ci numai de decon- fitură, adică de insolvabilitatea unui comerciant; însă art. 719 Cod, Com. după care toate datoriile neexigibile ale debitorului, fie ele civile, comerciale, chirografare, ipotecare, amanetare, privilegiate, ete. devin exigihile prin efectul declaraţiunei falimentului, complec- tează în această privință lacuna cuprinsă în art. 1025 C. Civil. 
Textul corespunzător francez, vorbeşte din contra de faliment, iar nu de deconfitură, dar autorii recunose în unanimitate că și sta. vea de insolvabilitate a unui necomereiant aduce perderea henefi- ciului termenului ca și pentru un comerciant.
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In acest sens: D. Alerandresco VI p. 123 nota 2 și autorii ci- 
taţi acolo: 7. Huc VII 287, Laurent XVII 195, Dâmolombe XXV 661 
Lyon Caen et Renault VIL 257, Thaller 1459. 

JM. A. Dumitrescu op. cit. p. 351 urm. . 
4. Exigibilitatea creanţelor falitului prin simplul efect al decla- 

raţiunei falimentului nu echivalează din punct de vedere al compen- 
sațiunei cu aceia care ar rezultă din expirarea termenului și prin 
urmare nu face ca datoriile active ale falitului să fie compensabile 
cu acele pe cari creditorii lui le-ar avea în contra lui și cari ar fi 
exigibile. În adevăr dacă declararea în faliment, atrage petru debi- 
tor pierderea beneficiului termenului, ea-i ridică. în același timp de 
drept administraţia bunurilor sale și prin urmare şi facultatea de a 
plăti pe unii din creditorii săi în detrimentul masei. Deci dacă elnu 
poate să facă o plată reală nu poate să facă nici plăţi fictive, fie că 
datoria sa ar fi ajuns la scadenţă. fie- că exigilitatea ar fi efectul 
hotărirei declarative de faliment. Această soluţie de și criticată, ori 
care ar fi temeinieia acestei critici, nici compensaţiunea legală, nici 
cea judiciară, nefiind admise de legea comereială în materie de faliment; 
debitorul falitului va plăti datoria sa în  minile judelui sindie, rămi- 
nînd ca el să figureze la masă ca creditor al falitului şi să-și pri- 
mească dividendul cuvenit. 

i D. Alezandresco Coment. Dr. Civ. VI p. 749 urm. M. A. Du- 
mitrescu op. cit. p. 352 urm., C. N. Toneanu op. cit. p. 191 urm. 

5. Nu pot fi socotite scăzute prin efectul sentinței declaraţive, 
datoriile cari nu se sprijină pe creditul personal al falitului și deci 
nu au pentru dinsele raţiunea care a condus pe legiuitor a stabili 
principiul ajungerei la scadență a datoriilor falitului : a 

a) Datoriile derivînd din contractele bilaterale cu termen, fiindcă 
falitul ne primind nimie „nu e posibil ca penţru celalt contract să 
„înceteze înerederea de a obţine corespeetivul unui ce pe care el 
„încă nu la dat“. Tot pentru același motiv 6l nu ar putea să se 
prevaleze de seadenţa stabilită de lege, pentru a constrînge pe falit 
să execute îndată din partea sa contractul, de și el are dreptul a 
nu-l execută a rindul său de cit la seadenţa convenită. 

b) Datoriile sub condițiune suspsusivă ; 
c) Datoriile derivînd din obligaţiuni solidare luat: de falit îm- 

preună cu alții ; ar fi nedrept că debitorii solidari nefaliți să piardă 
beneficiul termenului din cauza încetării plăţilor unui codebitor. 

C. N. Toneanu falimente fase. II p. 182 urm. 
d) Datoriile terțiilor către falit adică creanţele active în favoa- 

rea falitului. Ar fi nedrept ca cei de al treilea să fle forţaţi să plă- 

y



123 Art. 719 

tească datoriile lor înainte de vreme din culpa creditorului care a: 
dat fâliment. 

M. A. Dumitrescu Coment. VI p. 347 urm. 
6. Coobligaţilor la cambie li se opune efectele sentinţei decla- 

rative. Falimentul debitorului face exigibilă o cambie atit faţă deel 
cît și de coobligaţi. Posesorul cambiei are dreptul să ceară cauţiune: 
de la giranţi și trăgător sau emitent și fle care girant poate cere cau- 
țiune de la obligaţii anteriori. 

pag. 351. 
Ijon Caen et Renault IL 237 urm. citat de M. A. Dumitrescu 

7. Din combinaţia textelor 790, 791 și 719 Cod. Com. rezultă 
cu prisosinţă că falimentul barbatului dă naştere la restituirea dorei; 
vestituire ce se va admite sau respinge în baza unei cereri făcute: 
de femeie contra soţului și a judelui sindie. | 

„O. N. Toneanu op cit. p. 192; D. Alezandresco vol. VIII p. 316 
și urm;; O. Nacu Dr. Civil UI p. 140. 

Jurisprudenţă. 1. Art. 7i9 C. 
Com. declară ajunse la termen, 
întrun mod general, toate erean- 
ţele falitului în momentul decla- 
rațiunei de faliment. 

C. Apel Buc. II No. 32/90 în 
Cezărescu Dan. 

2. Legiuitorul prin art. 793 și 
urm. C. Com. permite femeei fa- 
litului a-și luă în natură toate-bu- 
nurile ce sar dovedi a fi ale sale, 
mobile și imobile, dotale sau pa- 
rafernale, putind fi admisă la pa- 
sivul falimentului pentr preţul 
bunurilor sale îustrăinate în tim- 
pul căsătoriei de către bărbat (art. 
806 C. Com.) De aci reesă că fa- 
limentul soțului dă naștere la res- 
tituirea dotei, 

C. Apel Buc. III No. 35/89 în 
Dreptul No. 70/89; îd. m No. 38/89 

- în Dreptul No. 53/89, în Cezăreseu 
Și Dan. 

3. Potrivit art. 372 Cod. Com. 
încheierea contului curent și li- 
chidarea deferenței vor avea loc 
la seadența termenelor stabilite 
prin convențiune și în lipsă de   

convenţiune, la 31 Dec. a fie că- 
mu an. 

Art. 373 însă scurtează acest 
termen, în caz de faliment a u-. 
neia din părţi, cind devin exigi- 
bile toate creanţele eu termen. 

Cas. III No. 346/907 C. Jud. 
21/908. 

4. Art. 444 fr. (719 romin) ne 
vizind de cît creanțele cu ter- 
men, nu se poate aplică şi erean- 
țelor condiţionale, cu atit mai pu- 
țin cînd condiţiunea căror sunt 
subordonate este o condiţiune sus- 
pensivă: nu sar putea înțelege 
ca falimentul să transforme un 
drept eventual întrun drept ac- 
tual şi cert. 

Apel Paris_18 Dee. 1840; Comp 
și Aubry et Rau IV p. 88; De- 
mangeat sur Bravard V p. 155; 
Lyon Caen et Renault VII No. 
258 ; Thaller No. 1908 ; Ruben de 
Couder No. 210. Contra Bedaride 

IL No. 93;. Alauzet VII No. 2186 
(În Cohendy Darras). 

5. Exigibilitatea rezultind din 
sentinţa declarativă de faliment
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produce același efect ca și sca- 
dența normală a termenului, în 
acest sens că creditorul poate să 
se prezinte la faliment şi să ceară, 
a fi trecut cu întreaga lui creanță 
fără a se face vr'o. scădere sau 
scompt. 

Astfel cînd subseriitorul unei 
cambii.— care cuprinde atiţ capi- 
talul împrumutat cît și dobinzile 
aferente — cade în stare de fali- 
ment înainte de scadenţa cambiei, 
portorul cambiei, are drept la to- 
talitate sumei văzută în cambie, 
fără a se putea deduce din sumă 
procentele de la data sentinţei de- 
clarative și pînă la termenul sca- 
denţei fixat în cambie. 

Bourges 27 lan: 1858 în Co- 
hendy Darras. 

6. Incetarea plăţilor fără de- 
elaraţiunea, stărei de faliment prin   
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hotărire judecătorească, nu face 
să devină exigibile vreanţele ne. 
ajunse la termen. 

Apel Torino 21 lan. 1884 (în 
Ingaramo). : 

7. Scadenţa unei cambii, fixată 
pe baza sentinței declarative de 
faliment, are loc numai faţă, de 
falit și nu-şi poate întinde efec- 
tele şi faţă de codebitori, cari con- 
tinuă a se bucură de beneficiul 
termenului. 

Tr. Com. Catania 9 Dee. 1884; 
Apel Roma 3 Martie 1892 în In- 
garamo. | 

8. Chiar datoriile” ipotecare ale 
falitului, devin exigibile, prin e- 
fectul declarărei falimentului, în 
sensul art. 701: (rom. 719) Cod. 
Com. 

Apel Torino 27 lunie 1892 în 
Ingaramo. 

Notă. Aliniatul al II-lea 'al art. 719, nu are corespunzător în 
codicele italian, el este inovaţia legiuitorului romîn ; 
motive și desbaterile urmate ne călăuzesc a 

expunerea de 
ști că intenţia legiuito- 

rului romin,—fixînd în minile ultimului purtător creanţele falitului—a 
fost de a împiedecă pe falit să se servească de persoane interpuse, 
în deliberările falimentului, și tot odată de a nu permite creditorilor, 
cari posed mai multe cambii semnate de falit, să împrăștie cambiile 
la diferite persoane, pentru a crea majorităţi de cele mai multe ori 
defavorabile falitului, Ă 

In 1900, aliniatul a fost modificat în sensul fixărei creanţelor 
din străinătate în mîinile primului purtător din ţară, posterior decla- 
rărei falimentului :-legiuitorul din 1900, în ce privește creanţele cre- 
ditorilor din străinătate, zicea că fixarea lor în mîinile ultimului pur- 
tător din ţară dinnaintea declarărei, este măsură foarte jignitoare 
creditorilor din străinătate, de oare ce pînă ce se află de declararea 
în stare de faliment a debitorului lor, creanţele sunt în circulaţie și 
odată falimentul declaraţ, ei nu mai pot transmite creanţele repre- 
zintanţilor lor de aci cu cari sunt în compt prin gir, ci trebuese să 
facă procuri, cari cer o sumă de formalități. Şi pentru a suprimă, 
aceste dificultăţi s'a fixat în 1900, în mina primului purtător din ţară, 
creanţele creditorului străin. Acest text insă curind a fost modificat 
prin legea din 1902. 

, 
9
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În practică s'a întimplat deseori ca creanța emisă de debitor în 

ordinul unui ereditor din străinătate să nu între în minile unei per- 

soane din ţară; și întimplîndu-se ca debitorul să fie declarat falit: 

nu vare ori sa întimplat—mai cu seamă cînd majoritatea creditorilor 

sunt străini—să nu se poată întruni-numărul necesar, de creditori:spre - 

a luă o hotărire în falimentul debitorului lor. Ra 

De âsemenea s'a întimplat ca un. creditor străin să trimită ere- 

anţele sale uneia sau mai multor bănci din ţară cu menţiunea „spre 

încasare“ ; star putea oare susține, că banca mandatară .„spre înca- 

sare“ este portorul în . țară al eambiei falitului? Și în caz afirmativ 

S'ar putea susține -că banca sau reprezentantul creditorului străin 

poate lua parte în deliberările falimentului ? De sigur nu, căci w'aie 

mandat pentu aceasta. _ i Si 

Cu ocazia verificărei creanţelor. legea dispnne ca la cererea de 

veriflcare făcută prin mandatar, să se aducă o procură specială, în 

care să se cuprindă dreptul de a se afirmă sinceritatea şi realitatea 

ereanței cum și quantumul sumei de verificat (art. 770 Cod. Com.) 

Îndeplinite aceste forme cerute de art. 770 Cod. Com., se poate zice 

că mandatarul este ultimul purtător al cambiei? De sigur nu. căci al: 

II al art. 719. înţelege prin ultim purtător, acel care ca purtător al 

creanţei are proprietatea ei; ori în speţă aceasta nu poate fi: iată 

dar încă un caz cînd creditorul străin, străin rămîne de interesele 

saie în faliment și nu i se poate permite a-și spune cuvîntul său în 

deliberările falimentului. 

De aceia credem că dispoziţiunea—de a se fixă în miinile pri- 

mului purtător din ţară posterior declarărei in stare de faliment cre- 

anțele cari în momentul declarărei se vor fi aflînd în circulaţie în 

străinătate,—stabilită de legiuitorul din 1900. era o dispoziţiune mult 

mai favorabilă, unei bune administraţiuni falimentare, și servea mai 

mult interesele creditorilor. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 720. Pentru chiriile 
datorite de îalit, actele de 
executare asupra bunurilor 
mobile cari servesc la co- 
merţul său vor fi suspen- 
date, în timp de trei zeci 
zile de la data sentinţei de- 
clarative de faliment, afară 

CODUL COM. ITALIAN * 

Art. 702. Per le pigioni 
dovule dal fallito, gli aiti 
d'esecuzione sopra gli el- 
fetti mobili che servono al 
suo commercio sono sos- 
pesi per irenla giorni da 
quello della sentenza dichi- 
arativa del fallimento, salvi
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de măsurile conservatoare 
şi de dreptul pe care pro- 
prietarul îl dobindise mai 
dinainte pentru a reîniră în 
posesiunea bunurilor închi- 
riate. Cind „proprietarul â 
obţinut acest drept, suspen- 
darea actelor de execuţiune 
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i provvedimenti conserva- 
tivi e il diritto che il pro- 
prielario avesse  anterior- 
mente acquistato di ripren- 
dere il possesso dei beni 
'locati. Quando egli Lotten- 
ga, cessa di diriito la sos- 
pensione degli atti di ese- 

mai sus arătate încetează 
de drept. 

(Com. 708; Civil 1730; 
Ital. 702; Fr, 450; Belg. 454). 

Bibliografie. 1. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs; C. N. Toneamu + fa- 
limenite fasc. II p. 193 urm.; M. A. Dumitrescu: Comeni. Cod. Com. VI p. 361 urm. 
I. „N. Cezăreseu-li. Dan: Cod. Com. art. 720 p. 52 urm.; 1; Bohl:-C'0d. Com. d'Etalie 
art. 702; Al. Ingaramo art. 702; Vidari VIII 7598; Lvon Caen et Renault VIII 864 
arm. : H..F. Riviere:: *Code „Com. frangais p. 688 urm.; P. Namur HI p. 90 urm. 

cuzione sopra stabilita. 

  
Doctrină. 1. Suspendarea timp de 30 zile a actelor de execu- 

țiune începute și obligaţia'de a nu începe executarea tot în 30 zile 
«le Ja declararea falimentului, s'a prevăzut de legiuitor în scopul de 
a acordă timp creditorilor să hotărască, dacă par fi mai folositor 
pentru masa falimentului să cadă la înţelegere cu proprietarul și să 
nu ajungă să 'vindă bunurile cari servesc la comerțul falitului. Nu 
numai vinzarea se suspendă în acest timp, ci ori ce act de executare 
în genere. | Ă 

M. A. Dumitrescu VI p. 361.- 

2. Art. 720 Cod. Com. (ital. 702, fr. 450) are de bază certă și 
indiscutabilă dreptul loeatorului de a face urmărirea și după deelara- 

țiunea de falimenţ, cu alte cuvinte, presupune necesarmente acest 

drept, fără de care art. 720 n'ar avea nici o rațiune dea fi. U- 

nica modificare adusă acestui drept prin art. 720 consistă în sus- 
pendarea 'exerciţiului său pentru trei zeci de zile. Dacă în privința 

Jocatorului legea a întrebuințat un tratament mai avantajos de cit 
acel făcut creditorilor cu ipotecă sau privilegiu asupra imobilelor, 

cărora le-a permis numai de a continuă expropierea începută mai 
dinnainte de sentința declarativă (art. 811) raţiunea este că privile- 

giul locatorului este în substanţă o speţă de gaj (gajul tacit al Ro- 
manilor : super învecto et îllato) a cărui efleacitate depinde de aceia 
că rămîn obiectele cari servă de gaj, în posesiunea creditorului, cu 

atit mai mult, cu cît legea civilă a dat locatorului facultatea de a 
dobindi prin sechestra, posesiunea mobilelor supuse privilegiului, ori 

«de cite ori s'au transportat în altă parte, fără consimțimintul său, din
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fondul închiriat, și legea comercială face să înceteze suspendarea 
actelor de execuţiune, cînd locatoiul obţine: ieluarea în posesiune a 
fondului locat, pentru că trebuind să fie atunci transportate mobilele 
cari au servit a-l mobilă, ar putea să-i vatăme privilegiul, dacă sar 
menţine suspendarea. | 

Un alt argument care demonstrează și mai mult dreptul loca. 
torului de a face executarea, şi după declararea în faliment, rezultă 
din aceia că prin art. 720, se limitează suspendarea actelor de exe- 
cuţiune asupra bunurilor mobile, cari servesc la comerțul falitului, 
de unde, dacă în fondul locat se găsesc bunuri cari nu servesc la co- 
merțul falitulua, este incontestat și incontestabil că locatorul poate să 
le reţie și să le vindă chiar în cele 30 zile, ca și cum n'ar fi exis- 
tat faliment. Ă | 

C. N. Toneanu falimente fasc. II p. 195 urm. 
3. Suspendarea, de 30 zile n'are loc: 1) în ce privește măsurile 

conservatorii : de ex. opunerea de a se duce mobilele în alt loc de 
cît imobilul închiriat ; 2) cînd proprietarul a obținut, înainte 'de de. 
clarare, dreptul de a reîntră în posesiunea bunurilor închiriate; 3) 
în ce privește bunurile mobile cari nu servesc la comerțul falitului 
și 4) în ipoteza art. 808. 

M. A. Dumitrescu Coment. VI p. 363 urm. 
C. W. Toneanu op. cit. p. 197 urm. 
4. În ce privește chiriile sau arenzile datorite de masa credală 

se vor aplică dispozițiunile legei din 30 Martie 1903, asupra dreptu- 
rilor proprietarilor. | 

În ce privește însă ciștiurile datorite de falit anterior, nu se 
poate aplică disp. legei din 1903 ci art. 720 Cod. Com. de oare ce 
legea din 1903 fiind o lege generală, ea nu a abrogat art. 720 care 
e într'o lege specială, relativă la raporturile falimentare : generalia 
spectalibus non derogant. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 

Jurisprudenţă. 1. Legea prin 
alin. I din art. 1730 Cod, Civ. 
declară și recunoaște ca privile- 
giată chiria pe anul curenta pro- 
prietarului unei case asupra mo- 
bilelor chiriașului său, ce dinsul 
are, cu contract autentic sau cu. 
dată certă cu chiriașul. 

Că acest privilegiu în genere, 
nu se poate pierde prin nici un 
alt fapt posterior care ar putea să 

366. 

supravie în averea și starea de 
fapt cunoscută proprietarului și 
asupra căruia dinsul a înţeles să-și 
exercite privilegiul său la facerea 
contractului. 

Că în speță, proprietarul casei 
inchiriate, înființind prin justiţie 
și un sechestru asigurător asupra. 
mobilelor din casa chiriașului său, 
a făcut tot ce se putea face, spre 
a-și manifestă voința și dreptul
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său, ca chiria casei să fie privile- 
giată pe uitimul an al contractului. 

Că daeă chiriașul a fost decla- 
rat în faliment şi s'a fixat o cotă 
concordatară pentru “toate dato- 
iile sale către alţi creditori pos- 
teriori sau neprivilegiaţi, aceste 
măsuri nu pot să turbure şi să 
micșureze în nimie dreptul de 
privilegiu pe care legea îl acordă 
proprietarului casei asupra mobi- 
lelor chiriașului sau, chiar dacă 
dinsul w'ar mai fi intentat vre o 
altă acţiune, sau nu s'ar mai fi pre- 
zentat la verificarea de creanţe 
cerută de.lege pentru alţi credi- 
tori ai falitului. 

Că cireumstanţele ridicărei se- 
chestrului de deasupra mobilelor 
și. depunerea sumei de 1200 lei 
în. Jocul  mobilelor sechestrate— 
măsuri cerute de împrejurările 
falimentului — nu schimbă în ni-   
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mie principiul și voinţa legei ca 
creanţa proprietarului să rămînă 
privilegiată asupra mobilelor, sau 
reprezentațiunea lor, căci acea 
sumă, în nici un caz, nu poate 
constitui un gaj nou, pe care ar 
fi putut contă ceilalţi creditori ne- 
privileaţi de o a asemenea dispo- 
Zlțiune a art. 1730 C. Civ. și chi- 
riaşul debitor nu poate invocă 
nici odaţă o reducere a privile- 
giului acordat de lege cînd a con- 
tractat cu. proprietarul casei. 

Cas. II 1902 Bul. 1902 p. 742. 
2. Privilegiul locatorului asu- 

pra mobilelor falitului, subzistă. 
chiar după declararea în stare de 
faliment; și aceasta fără a se dis- 
tinge dacă executarea a fost în- 
cepută înainte sau: după declara- 
rea falimentului. - 

Cas. Roma 16 lan. 
garamo. 

1893 în In- 

Notă. Art. 450 Cod. Com. francez avea absolut aceiași re- 
dacțiune ca, și articolul 720 Cod. Com. romiîn și 702 Cod. Com. ita- 
lian ; prin legea din 12 Febr. 1872 moâificindu-se acest text i sa; 
dat o altă redacţiune in sensul că: 1) sindicul este în drept ca, în 
termen de 8 zile de la expirarea termenului de depunerea creanţe- 
lor spre verificare, să notifice proprietarului, intențiunea de a men- 
ține contractul de locaţiune; 2) proprietarul în 15 zile de la notifi: 
care va trebui să ceară rezilierea, în caz contrar este presupus că 
A renuţat la reziliere și 3) că suspendarea executărei sau cererei de 
reziliere va avea loc de drept în cele 8 zile acordate sindieului pen. 
trn verificare. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 721. Dacă îalitul este 
locatar de imobile pentru 
trebuinţele comerţului său, 
şi dacă contractul trebue să 
dureze mai mult de un an 
de la data declarărei fali- 
meniului, judecătorul sin- 
dic, cu autorizaţiunea ma- 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 703. Se il fallito sia 
conduttore di immobili per 
i bisogni del suo commer- 
cio, ed il contratto debba 
continuare oltre tre anni 
dalla data della dichiara- 
zione del îallimento, la mas- 
sa dei creditori ha facoltă
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jorităţei în sume a credi- | di chiederne lo scioglimento: 
torilor a căror creanţe au | mediante il pagamento. di 
fost verificate, poate cere | un giusto compenso. 
desființarea acelui contract, |: | 
dind proprietarului o dreap- 
tă despăgubire. | 
(Com. 783 $ 2; C. Civ. 969 

1730 $ 1; Ital. 103). 
Bibliografie, T. Stelian: Curs: V. Dimitriu: Curs ; D. Alexandresco.- Coment., Cod: Civ: IX p. 222 urm.; C. N. Toneanu: falimente fase. II p. 197 urm. ; M. A. Dumitrescu: Coment. Cod. 'Com. Vip. 367 urm.; I. N. Cezărescn-Em. Dan: adnot. art. 721 p. 53 urm.; E. Vidari VIII 7998; Lyon Caen et Renault VIII 864 urm. Al. Ingaramo: Giurisprudenza art. 703 ;I. Bohl: Code Com. d'Italie art. 703: L. Bo- „ lafflo-E, Mas6-Dari art. '703, a. A 

Doctrină. 1. Desființarea contractului ce trece peste un an, nu 
trebue să se facă numai printr'o acţiune principală, ea se poate o. 
pune și pe cale de contestaţiune ca mijloc de apărare; astfel dacă 
locatarul cade în faliment și proprietarul: cere a fi înscris cu privi- 
legiu pentru chiria ce i se. datorește, sindicul făcînd contestaţie la 
cererea de a se înscrie această creanță la : pasiv, ca fiind excesivă 
sau că nu are dreptul să o ia și dacă cu această ocazie cere şi des- 
fiinţarea contractului, nu i se poate opune că trebuia să ceară pe 
cale principală desfiinţarea acestui contract de locaţiune, de oare ce 
această contestațiune avind de scop desflinţarea anticipată, a contrace- tulvi pe mai mult de un an, el nu face de cît a propune un mij- loe de apărare la cererea proprietarului de a fi înscris cu o creanță privilegiată mai mare sau care nu există și prin urmare cată a fi admis conf, art, 720, fiind în favorul masei, care are dreptul să ceară desființarea dînd proprietarului o dreaptă despăgubire care se va expertiză de autoritatea judecătorească, fără aplicarea art. 1153 Co- dul Civil. 

C. N. Toneanu op. cit. pag. 202 urm. 
2. Cind închirierea trebue să dureze mai mult de un an după 

sentința declarativă de faliment atunci contractul se desființează. Se. cer însă următoarele condițiuni : - 
a) Imobilul sau imobilele, să fie luate eu chirie. în scopul de a. le destina la industria exercitată de chiriaș. 8) Contractul să dureze mai mult de un ân de la data sentinței declarative. e) Ca masa să dea o dreaptă despăgubire pentru. desfiinţarea anticipată și d) pen- tu această despăgubire locătarul să se bucure de acelaşi privilegiu, de care sar bucură pentru chirie, . 
C. N. Toneanu op. cit, pag. 197 urm.
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3. Dacă obligaţiunile locatarului „erau garantate printre un fide- 
Jjusor, acesta rămîne ţinut în măsura dreptului comun. Așa dacă con- 
tractul prevedea o anume despăgubire în favoarea locatorului, la caz 
de reziliere anticipată a contractului, fidejusorul este ţinut în limita 

acelei clauze penale. 

M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 371. 
4. Pentru despăgubirea din art. 721 ca şi pentru chiria exigi- 

bilă pentru timp ulterior sentinţei deelarative precum și pentru toate 
pretenţiunile cari le are locatorul prin contract, pentru durata după 

declarare, cît timp localul închiriat este la dispoziţiunea masei, lo- 

catorul este creditor al masei, putind întrebuință, față de masă în 
principiu, toate rezervele legale de cari dispune ori ce locator faţă 

de locatar. Prin urmare, în această limită nu poate fi vorba de ve- 
jifleare de creanţe pentru înscrierea la masă. EI are drept să cheme 
în judecată pe sindic și să obţie condamnarea lui, rezilierea contrae- 

tului, isgonirea din localul închiriat. Nu e loc la suspendarea din art. 

720 ; căci ea'se aplică exclusiv la chiriile cari erau dejă datorite de 

comereiant în momentul declarărei. 
V. Ramella p. 560 și 368 citatde M. 4. Dumitrescu op. cit. 371 
5, Dacă locatorul a obţinut dejă rezilierea cu daune judecăto- 

rești sau corivenționale. anterior declarărei în faliment a locatarului 

sindicul nu mai poate constringe :pe locatur a primi despăgubirea 
conf. art. 721 întru cît art. 721 e o derogare la dreptul comun ă 

derogările sunt de strictă interpretare. 
M. A. Dumitrescu op. cit. p. 371 urm. 

_ Jurisprudenţă. 1. A se vedea 3. Pentru ca sindicul să poată, 
“și nota 1 de la art. 720. 

2. Art. 721 (703 Ital.) C. Com. 
nu se.aplică la .eontractul de lo- 
eațiune de imobile ale falitului 
pentru uzul său și al familiei sale. 

C. Apel Trani 16 Sept. 1889, 
în Ingaramo. 

CODUL COAL. ROMÎN 

Art. 722. Prin sentinţa 
declarativă de faliment, sau 
printr'o alta posterioară, tri- 
bunalul, din oficiu sau după 
cererea ori cărui interesat, 
determină provizoriu ziua 
încetărei plăţilor.   

uză de dispoziţiunile art. 721 (703 
ital.) nu este nevoe să îndeplinea- 
scă condiţiunile cerute de ' codul 
civil în materie de reziliere de. 
contracte. 

Apel -'Torino 16 No. 1891 în In- 
garamo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 704. Colla sentenza 
che dichiara il fallimento o 
con altra posteriore, il iri- 
bunale, d'ufficio o sull'is- 
tanza di qualunque interes- 
sato, determina provviso: 
riamente il giorno in cui
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In lipsă de o determinare 
specială, încetarea plăţilor 
se socoteşie că a avut loc 
în ziua pronunţărei sentin- 
ței care a declarat falimen- 
tul, sau în ziua morţei fali- 
iului, sau în acea a retra- 

„gerei sale din comerţ, dacă 
ialimentul a fost declarat în 
urma acestor evenimente. 

In nici un caz încetarea 
plăţilor nu se va putea fixa 
a o epocă mai departată 

de trei ani de la datele sus 
menţionate. 

(Com. 708, 943 ; Ital. 704 ; 
Fr. 441; Belg. 442, 20), 

Art. 

  

722 

ebbe luogo la cessazione dei 
pagamenti. 

În mancanza di determi- 
nazione speciale, la cessa- 
zione si reputa avvenuta 
nel giorno della sentenza 
che dichiara il fallimento, 
ovvero nel giorno della 
morte del fallito o del di 
lui ritiro dal commercio, 
se il fallimento îu dichia- 
rato dopo tali avvenimento. 

In nesun caso la cessa- 
zione dei pagamenti si pu 
far risalire a piu di tre anni 
dalle date suddette. 

Bibliografie. T. Stelian: Curs ; V. Dimitriu: Cure p. 1230 urm.; C.N. Toneanu: alimente 
urm.; F. Ciorapciu : Enciel. jurid. II; |. Barozzi: 

Falimentele adnotate art. 722 p. 55 urm.; E. Vidari VIII 7402 urm, Scrieri juridice art, 704%; L. Bolaifio-E. Mase Dari art. 704; 1. F. Rivitre: Code Com. fraacais p. 683 urm.; P. Namur: 
Codes anmotds II p. 26 urm, 

-zărescu-E. Dan: 
1414, 7460 urm.; Al: Degre : 

8 urm. ; Cohenây Darras: 

Doctrină. 

fase. 11 p. 203 urm.; M. A. Dumitrescu ; Coment VI p. 373 
Repertor de jurisp. II; |. N. Ce- 

p. 128; Al. Ingaramoț Giurisprudenza Bohl: Code Com. d'ltalie art. 704; H, 
Code Com. Belge III p. 

1. Fixarea datei încetărei plăţilor este de cea mai mare importanţă, căci o mare parte din efectele însemnate ale stării de faliment, încep din momentul încetărei plăţilor. Ast-fel creditorii eari vor fi încheiat acte cu falitul, nu cu mult înainte de pronunţarea sentinţei declarative de faliment, au tot interesul de a se apropii - data încetărei plăţilor cît mai 
înlui, pentru că prin aceasta 

mult de momentul declarărei falimen- 
contractul încheiat şi transacțiunea ur- mată ori plata efectuată să nu cadă în intervalul dintre epoca înceţă- rei plăţilor și declararea falimentului ; 

de prezumpţia de nevaliditate, şi din 
căci atari acte pot fi atinse 
contra creditorii falimentului a căror creanţe sunt cu desăvirșire anterioare, au tot interesul de a îndepărtă epoca încetărei plăţilor din momentul declarărei, căci prin aceasta anulîndu-se o serie de plăţi și o serie de înstrăinări e- fectuate de falit înlăuntrul acestui interval, se sporește activul ce urmează a fi distribuit creditorilor falimentului. 

Limita de 3 ani văzută în art, 722 e fixată de legiuitor 
prea mari în afacerile comercianților. 

a nu se produce perturbaţiuni 
V. Dimitriu Curs. Drept Com. anul 1910 

spre 

pag. 1233—35).
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2. Pentru fixarea datei încetărei plăţilor nu e nevoe de o sen- 
tință contradictorie ; e destul o încheiere în camerade consiliu. Inte- 
vesele celor de al treilea sunt salfgardate, prin faptul că acesţă încheiere 
trebue publicată conf. art. 943 și cei interesaţi au dreptul de con- 
testaţie și apel (art. 723). o 

M. A. Dumitrescu Coment. VI p. 373 urm. 
3. Numai tribunalul comercial este competinte a fixă data în- 

cetărei plăţilor, fiindcă numai el e în măsură a cunoaşte faptele, îm- 
prejurările și cauzele, care au determinat această încetare de plăți 
:și de cînd au început a se manifestă. Tribunalul e suveran apreciator 
deci sentinţa sa e necensurabilă de Curtea de. Casaţie și nu e obligat 
a determină data încetărei plăţilor de cit dacă ise cere aceasta de 
către cei interesaţi ; dacă o asemenea cerere nu i este făcută și dacă 
prin sentinţa declarativă nu s'a fixat data încetărei plăţilor, este pre- 
supusă fixată în momentele aratate de lege, în caz de tăcerea tri- 
bunalului. 

În acest sens C. N. Toneanu falimente II p. 205 urm. M. A. 
Dumitrescu op. cit. p. 874. | . e 

4. În doctrină și jurisprudenţă s'a discutat chestiunea dacă tri- 
bunalul poate fixă de mai multe ori data încetărei plăţilor, adică 
dacă tribunalul fixînd data prin sentința declarativă sau prin o alta 
posterioară, o mai poate schimbă din oficiu prin: o altă sentință, sau 
numai în caz de contestaţie întrodusă conform art. 723? 

Afirmativa : a) Pentru că litera, legei care vorbește de o sin- 
gură sentinţă provizorie, nu trebuie să ne împiedice, de a se corige 
o fixare grăbită și provizorie. b) Pentru că nu convine a lăsa la di- 
ligenţa tempestivă a interesaţilor, de a face să se corigă o fixare 
care este evident eronată, pe cît timp în acea fixare este cuprins in- 
teresul publice; c) Pentru că sindicul trebuie să aibă mijlocul de a 
face să se rectifice odată greșită în scopul de a prepară elemente 
veridice și pozitive la viitoarele contestațiuni, și deci a le evită pe 
cît posibil, şi d) Pentru că nu se înțelege cum sindicul, pe care le- 
„gea îl desemnează cea contradictor în toate contestațiunile, ar fi da- 
tor din contra el cel dintăi să le provoace, atacind acea determinare 
provizorie, care e spinarea dorsală a contestaţiunilor ordinare în ve- 
vificarea. creanţelor. ” 

Negativa : a) Art, 722. zicînd că prin sentinţa declarativă sau 
alta posterioară tribunalul fixează provizor epoca încetărei plăţilor și 
«că în lipsă de o asemenea determinare încetarea se socotește în ziua 
declarărei, nu mai rămîne indoială că legea înțelege că numai o dată 
poate fi fixată în mod provizor data încetărei; Pentru că nu se poate 
consideră, fiind vorba de stadiul instructor (administrațiv al procedu-
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rei), că le convine creditorilor. ca tribunalul, fiind recunoscută ne- 
exactitatea primei date, să emită altă sentință de retractare pro- 
vizorie, fiind că expresiunea clară a legei însamnă că prin ea voiește 
să evite posibilitatea de a se succede mai multe sentințe care ar pu- 
tea foarte lesne să nască confuziune și contradiețiuni de judecăţi. c) 
Fiind că art. 723 prevede, în mod deplin că se poate prin mijlocul 
contestaţiei pe cale contecioasă—ciînd se discută asupra verificărei 
creanţelor,—a se atacă data încetărei plăţilor şi a o face să se fi- 
xeze în mod definitiv, ne mai importind întru nimic, ca tribunalul să 

„poată stabili din oficiu o ulterioară retractare provizorie, conform re- 
zultatelor instructorii în privinţa activului și pasivului și d) Pentru 
că o atare voinţă a legiuitorului emană chiar din art. 723 unde, tra- 
tinduse contestaţiunea se vorbeşte nu de sențințele ci de sentința 
care determină provizoriu data încetării plăţilor. 

Găsim că părerea negativă este cea mai juridică întru cît ere- 
dem că intenţia legiuitorului iesă în evidenţă în art. 722 și 733 că 
este vorbă de o singură hotărire care fixează în mod provizoriu data 
încetărei plăţilor. 

Vezi 0. N. Toneanu op. cit. p. 206 urm. 
M. A. Dimitriu op. cit. p. 388 urm. 
5. Dreptul de a cere fixarea datei încetărei plăţilor îl au : cre- 

ditorii de ori ce fel; descendenţii, ascendenţii, soțul, creditorii pentru 
cauză civilă, sindicul, falitul sau erezii lui în caz de moarte, dehi- 

„bitorii falitului și chiar tribunalul din oficiu, pentru că falimentul este 
0 stare generală și indivizibilă care cuprinde 'toate bunurile falitu- 
lui și ereanţele lui active și pasive fără nici o excepţie; în general 
ori cine are iateres material, moral, sau profesional, în o declarare de: 
faliment, are dreptul a cere fixarea datei încetărei plăţilor. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 209 urm. | 
6. Cererea de a se fixă data încetărei plăţilor, se poate face: 

sau odată cu cererea de declarare în faliment, sau înainte de a în. 
cepe să curgă termenul pentru opoziție la sentința care se va pro- 
nunță asupra unei atari cereri, adică înainte de ziua fixată pentru. : 
verificarea creanţelor, iar tribunalul trebuie să se pronunțe mai îi- 
nainte de a se verifică creanţele, pentru că contestaţiile la o atare: 
sentință, trebuesc făcute cel mai tirziu în opt zile de la verificare. 

C. A. Toneanu op. cit. p. 211 şi 215. 

Jurisprudenţă. 1. Din combi- | Că comereiantul care a încetat nația art. 695, 700 (azi 705) 702 plăţile pentru datoriile sale este (azi 707) și 717 (art. 722) Cod. | în stare de faliment. 
Com. rezultă : Că poate fi declarat în stare
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- de faliment chiar și- comerciantul 
care sa retras din: comerţ, însă 
numai în decurs de 5 ani de la 
data retragerii și. numai cînd în- 
cetarea plăţilor a avut loc în tim-: 
pul  execiţiului - comerţului sau 

-ehiar şi în anul următor, pentru 
datorii decurgînd din acelaşi e- 
xereiţiu. 

Că mai poate fi declarat şi co- 
merciantul care a încetat din via- 
ță, însă numai în decursul anului 
de la evenimentul morţii și numai 
dacă, încetarea plăţilor a avut loc 
înaintea morţii sale. căci se înţe- 
lege de la sine că de la moarte 
inainte, nici nu poate fi vorba de 

 înestare de plăţi pentru dinsul în 
sensul stărei de faliment. Că tri- 

“ bunalele pot deelără îi falimenţ 
un comerciant nu numai cînd în- 
cetarea plăţilor este nototrie, dar 
și cînd ea rezultă din ți”alte fapte 
neîndoioase. 

Că legiuitorul ma definit înce- 
tarea: plăţilor, ci a lăsat pe ju- 
decătorul de fond suveran, în mod 
absolut să caute și să "decidă, 
„după faptele și circumstanţele ce 
i se vor produce dacă este înce- 
tare de plăţi precum și decînd 
există. 

În fine .că toate aceste vegule 
sunt, comune și aplicabile la. toţi 
comercianții, fără deosebire atit 

„celor ce sunt în. viaţă, cit, și ce- 
lor ce au încetât de a mai trăi. 

Că. așa fiind declarațiunea în 
faliment se poate face nu numai 
cînd-este încetarea de plăţi : 
fapt, reală, efectţivă.. reeșind di 
semne exterioare evidente, dar 
şi cînd comerciantul plătește însă 
întrebuințează sau face acte ru- 
inătoare și. frauduloase, cari în- 
vederează o stare neîndoiasă a 
a încetărei plăţilor și a unui dis- 
credit eomplect, tot așa de real 

"din toâte acestea a dedus: 
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și de efectiv - ca și semnele ex: 
“terioare ordinare ; 

A admite contrariul ar fi ă mei- 
„ge atit în contra literei legii, cît 
"Și: în contra spiritului ei. 

In contra literei, pențru că în- 
trînsa nu există nici o dispoziţiu- 
ne care să: prescrie aceasta. 

In contra spiritului ei, pentru 
că ar fi să se presupună că le- 
giuitorul a vrut să incurajeze și 
să favorizere frauda. 

In speţă Curtea de apel, rapor- 
“tindu-se mai ales la principiile ce 
sar fi admis în materia de față 
de legislaţiunile și jurisprudența 
franceză și italiană, de la “care 
s'a inspirat legiuitorul nostru, ra- 
poriinduse la locul ce ocupă art.. 
718, care este pus între art. 717 
și 719 unde se regulează numai 
ziua sau data încetărei plăţilor, 
:raportindu-se chiar la raportul eo- 
misiunei camerei noastre legisla- 
tive, - care, deși semnalează că. 

- dispoziţiunile art. 718 sunt o ino- 
vaţiune la legea noastră comer- 
“cială anterioară, totuși adaogă că 
în materia falimentelor s.a admis 
fără șovăire legislațiunea italiană; 

că 
un comerciant încetat din viață, 
“nu se poate declară în faliment, 
de cit dacă s'ar constată înceta-. 
'rea plăţilor înaintea morţii sale ; 
că încetarea de plăţi trebuie. să 
fie reală efectivă și să rezulte din: 
“acte destul de numeroase şi des. 
tul de grave manifestate prin 
semne pozitive și exterioare, ca 

e | proteste, chemări în judecată Şi 
alte acte de aceiași natură 

Că dispoziţiunile art. 718 mu 
sunt aplicabile de cît: numâi în 
ceia ce priveşte defigerea momen-- 
“tului încetărei plăţilor: | 

Că prin urmare, în speţă, ne- 
fiind deelaraţiune de. încetăre de 
plăţi, adică de stare d faliment,
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înainteo morţei lui Avram Levy, 
pretenţiunea creditorului Orăscu 
este neadmisibilă. 

n fața regulelor și principiilor 
legei noastre comerciale expuse 
mai sus, argumentaţiunea curţii 
este eronată, pentru că de nică- 
ieri pu reiesă dintiînsa cum că 
-deelaraţiunea în faliment a co- 
merciantului încetat din viaţă nu 
se poate face. dacă el nu și a în- 
cetat plăţile înaintea morţiii sale 
în mod real și efectiv, rezultind 
numai din semne pozitive și ex- 
terioare. Dacă legiuitorul ar fi 
voit aceasta, ar fi preseris-o un- 
deva prin text expres, ceia ce nu 
a “făcut, 

În fine argumentaţiunea Curţii 
“este eronată și în ceia ce pri- 
vește interpretarea ce dă art, 718 
găsindu-l că conţine dispoziţiuni 
aplicabile numai după ce s'a de- 
clarat. falimentul și cînd judecă- 
torul caută să determine momen- 
tul de la care trebuie să se soco- 
tească plăţile încetate : 

1) Pentru că art. 718 deși este 
pus între 717 și 719, dar este o 
dispozițiune generală aplicabilă la, 
tuate ipotesele; 2) pentru că chiar 
de ar adevărat, cum pretinde 
“Curtea, că art. 788, după ordi- 
nele de idei în care este așezat, 
presupune un faliment dejă de- 
elarat, totuși, nu poate fi nici o 
îndoială cît trebuie aplicat atât 
cînd e. vorba de declararea în fa- 
liment, că și cînd e vorba de cău- 
tarea epocei încetărei plăţilor, 
ne avind nimie de excepţional, 
nici de contrar legei comune ; 3) 
pentru că arătarea raportului co- 
misiunei Camerei cum că: „Ya 
admis fără șovăire legislaţiunea 
italiană“, cind declară că dispo- 
ziţiunile din art. 718 sunt o ino- 
vaţiune la legea veche, nu însein- 
nează că, zicînd ași, a înţeles că 

Art. 
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trebuie negreșit, la aplicațiunea 
lui, să urmăm în tocmai şi ce- 
lor ce jurisprudenţei franceze Şi i- 
taliene se va părea că trebuie să 
se înțeleagă ; 

Nimie nu autoriză a presupune 
că Camera, votind art. 718 sub 
impresiunea indicaţiunilor din ra- 
portul comisiunei, s'a gindit la 
distincțiuni ca acelea ce face 
Curtea. 

Din contra, noua ordine de idei 
ce a înscris în lege, măsură mai 

- severă de cit a legei vechi, ce a 
întrodus contra fraudei. trebuind 
să fie serioasă, impune a nu se 
face distincțiuni ca acelea cea 
făcut Curtea, mai ales cînd, în 
ceja ce priveşte apreciațiunea fap- 
telor, a prescris temperamentul 
pus în art. 718. 

Bul. 1891 p. 1174. 
Contra. CO. Buc. I No. 22/31 

în Dreptul pe 1891 pag. 47. 
2. Fixarea epocei incetărei plă- 

ților este o chestiune de fapt, lă- 
sată la apreciarea judecătorilor 
de fond care scapă de cenzura 
Curţii de Casaţie. 

Cas. 11 No. 77/900 Bul pag. 
540. - . 

3. După dispoziţiile art. 722 C. 
Com. (tost 718), fixarea datei în. 
cetării plăţilor, este o chestiune de 
fapt, lasată la suverana apreciere 
a judecătorilor fond, şi ea atare 
scapă de censura înaltei Curți de 
casaţie. 

Bul. 1902 p, 1093, C. Cas. II 
So. 434/902, Cas. fr. 15 Febr. 
1897, 29 Iunie 1899, 21 Febr. 1900 
(în Cohendy-Darras). 

4. Încetarea de plăți a unui co- 
merciant pentru datoriile sale co- 
merciale, nefiind definiță de lege, 
este o chestiune lăsată cu totul Ja 
apreciarea instantelor de fond, și 
faptul dacă un comerciant este 
în încetare de plăți cum şi de
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cînd această încetare există, se. 
poate deduce din ori ce fapte și 
cireumstanţe din cari se va pu- 
tea stabili această stare de lu- 
cruri. 

"De asemenea, încetarea de plăţi 
reală poate să existe nu numai 
cind resultă de semne pozitive şi 
exterioare, dar și atunci cînd co- 
merciantul plătește însă întrebu- 
ințează sau face acte ruinătoare 
şi frauduloase. 

C. Apel Galaţi I No. 29/901 în 
C. Jud. pe 1902 pg. 356. 

5. Încetarea plăţilor neputind 
fi stabilită de cît prin totalitatea 
faptelor și circumstanțelor cauzei 
a fost lăsată la apreciarea jude- 
cătorilor. 
_C. Apel Buc. III No. 366/94 

Dreptul pe 1895 pg. 411. 
6. Faptul protestărei poliţelor 

dovedește încetarea plăţilor, ast- 
fel că instanţa judecătorească 
poate respinge cererea părţii de 
a dovedi că un comerciant în mo- 
mentul retragerei sale din comerţ 
sau în momentul morţei sale, ori 
o societate în momentul dizolvă- 
vrei sale, nu eră în stare de în- 
cetare de plăţi, cînd constată că, 
aveă poliţe protestate. 

C. Cas. II No. 30/99 Bul. p. 9. 
7. Odată închis procesul ver- 

bal de verificare fără ca să se fi 
determinat încetarea plăţilor, e- 
poca încetărei va fi acea a sen- 
tinței declarative în faliment, fără 
să mai poată fi fixată la o dată 
anterioară (C. Apel Catania 8 A- 
pril 1885 ; C. Torino 25 lulie 
1885 ; Apel 'Porino 23 Nov. 1885, 

20 Marte 1886; Apel Venezia 1 
lulie 1886 (in Ingaramo). 

8. Moratoriul nu împiedică ea, 
epoca încetărei plăţilor să fie fi- 
xată la o dată anterioară acor- 
dărei lui. 

C. Cas. Roma 16 Sept. 189%;   
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Apel :Roma 19 Martie 1891 (în. 
Ingaramo). 

9. Nu este loc a se fixă epoca. 
încetărei plăţilor la o dată ante- 
rioară declarărei în faliment, 
dacă pînă la acea dată, falitul 
s'a bucurat de un mare credit și 
n'a refuzat nici o plată ; puţin im- 
portă că oare cari efecte emise 
de falit au fost protestate în 
urma unor împrejurări acciden: 
tale; dacă însă ele au fost plătite 
totuși, citeva zile mai tirziu și 
întru cît falitul în acele timpuri: 
făcea cumpărături și vinzări con- 
siderabile, și plătea sumi destul 
de mari, datorită afacerilor sale. 
şi creditorului de cari se bucură. 

Puțin importă dacă în acele 
momente falitul emisese multe: 
creanţe pe piaţă, dacă se con-. 
stată că operaţiunile sale nu numai: 
„că-i permiteau dar îl îndrituiau a 
faceasemenea emisiuni de creanţe.. 

Cas. fr. 26 lunie 1876; în Co- 
hendy-Darras. 

10. Încetarea plăţilor unui fa-- 
lit poate fi raportată la data cînd 
sa constatat că falitul nu-și sus- 
ținea creditul său de cît cu aju-- 
torul unor efecte de complezenţă 
sau eînd sa constatat că ela ga-- 
jat patrimoniul său imobiliar, spre: 
a-și asigură un credit care nu-l. 
mai avea în momentul constitui- 
rei gajului, căci asemenea fapte: 
constituese proba unei existenţe 
comerciale pur. fictivă. 

Cas. fr. 13 lan. 1902. 
Contra. Cas. fr. 16 Nov. 1861;. 

A. Bourges 18 August 1895; A. 
Lyon 19 Febr. 1853 ; în Cohendy- 
Darras. 

li. În caz de falimentul unei 

— din prineipiul că falimentul 
societăți atrage după sine și fa- 
limentul asociaţilo» — că înceta-- 
rea plăţilor asociaţilor, chiar cu
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privire la creanţele personale, este 
în aceiași zi fixată pentru înce- 
tarea plăţilor societăţii, chiar dacă : 

„asociatul, personal ar fi continuat . 

„GODUL: COM. ROMÎN 

Art. 723. În contra. sen- 
'Uinţei, care determină pro- 
vizoriu data încetărei plă- 
ilor, se “poate face contes- 
lațiunea înaintea tribunalu- 
lui care a pronunţat-o, sub 
condiţiune numai ca această 
contestaţiune să : fie notifi- 
cată cel mult pînă în opt 
zile de la verificarea crean- 
ţelor. 

Toate contestaţiunile în 
contra acestei sentinţe se 
discută contradictor cu ju- 
decătorul sindic şi se rezol- 
vă prin una şi aceiași ho- 
tărire. 

După expirarea acestui 
termen, sau cînd sentinţa, 
care sa pronunţat asupra 
contestaţiunei, nu mai este 
supusă apelului, data înce- 
tărei plăţilor rămîne. irevo- 
cabil determinată în privin- 
ţa tuturor creditorilor. 

(Com. 707, 708, 722, 904, 
913 urm.; Ital. 706: Fr. 380, 
581: Belg. 473). 

      

ri. 722—793 

plăţile sale pănă la o epocă pos- 
terioară. 

C. Cas.- fr. 17. April 1861 în 
„Cohendy-Darras. 

- “CODUL COM. ITALIAN” 

Art. 706. Coniro la sein- 
tenza que determina prov- 
visoriaimente ad: un tempo 
anteriore la data della ces-! 
sazione dei pagamenti puo 
farsi opposizione davanti al 
tribunale che lha pronun- 
ciaia, purehe l'opposizione 
sia notilicata entro otto gior- 
ni dalla chiusura del proces- 
so verbale di verificazione 
dei crediti. 

Tuite le opposizioni a qu: 
esta sentenza sono discusse 
in contraddiltorio del cura- 
lore .nella udienza fissata 
per la discussione delle con- 
tesiazioni sulla verificaziope 
dei crediti, e decise insieme ! 
ad esse con una sola sen- 
tenza. 

Trascorso il delto termi- 
ne. o quando la sentenza 
che pronuncia sulle oppo- 
sizioni non sia piu sogpelta 
ad opposizione od apello. la 
data della cessazione dei pa- 
gamenti rimane irrevocabil- 
mente determinata rispello 
a tutli i creditori. 

Bibliografie. T. Stelian: Curs: V. Dimitriu: Cars: C. N. Toneanu : fu 
limente fasc. II p. 247 urn.: M. Dumitrescu: Comeul. 
ciu: Encicl. jurud, 44: |. Barozzi: Repert. 

Vp. 380) urm.: F. Ciorap- 
de juvispr. II: |. N. tezăreseu-t. Dan: 

Palimente adnotăte art. 723 p. 60 urm.: Vidari VIU 7£82 urm: AL Intatamo : Gin- 
risprudenza art. 706: [,. Bolaifio-E. Mase-Dari ari. 706: 1. Bohl: Code Com. d'Ifalie 
art. 706: [H, F. Rivitre: Code Com. francais p. 78 urm.: b. Nimur: Code f'vi. 
belge II p. 119) urm.: E. Cohendv-Al. Darras: Code Com. annote TI p. 230 urm.
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Doctrină 1. Diferenţa între opoziţiunea la sentinţa declarativă 
de faliment și contestaţiunea la fixarea datei provizorie a încetărei 
plăţilor este: pu 

Opoziția are de scop a - tăgădui :însăși. starea falimentului şi 
«deci a-i distruge efectele deja începute ; Contestaţia presupune și 
primește acea, stare, însă vrea numai să fixeze începutul după sau 
înaintea aceleia stabilită de tribunal. | _ 

"De. aci consecinţa, că opoziţiunea la prima sentintă, atrâge ne- 
cesarmente opozițiunea. la cea de a duua.:pentru că nu poate să e- 
existe data încetărei plăţilor. dacă nu este faliment, cu alte cuvinte” 
dacă nu există incetarea plăţilor însăși ; pe cind din contra contes- 
ţia nu șe estinde cituși de puţin la cea dintăi, elnd nu este estinsă 
în mod expres la amindouă. 

(C. N. „Toneanu falimentul fase. IL-p. 217). | 
2. Au drept să facă contestaţia permisă de art. 723, fie pen- 

tru motive de fapt, fie pentru motive de drept: E 
Toţi -cei interesaţi, căci legea tace în această privință; prin ur- 

mare ori cine are drept să ceară fixarea datei încetărei plăţilor (a 
'se vedea și art. 722) are și dreptul a contestă o dată fixatăîn mod 
provizor, în termeh de opt zile de la verificarea creanţelor. , 

(0. N. Toneeanu op. cit. p. 219 M. A. Dumitrescu Coment VI 
pagina 381). 

3. Contestaţia se va judecă contradictor cu sindicul și cei in- 
teresăţi, cari au dreptul să intervină ad adjuvandun și nu se poate des- 
făşură, de cit în limitele discuţiei. așa cum este creată prin contes- 
tația care a fost făcută. Dacă cel ce a făcut contestaţia, se dezistă, 
în acest eaz intervenienţii ad adjuvandum nu pot continuă instanţa. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. p: 382 urm. Bonelli 365; Luciaui 
258; Cuzzeri 208; Lyon Caen 173). 

4. Nu există drept de opoziție contra sentinței date asupra 
contestaţiilor la sentința care fixează data încetărei plăţilor în mod 
provizor, fiind că conf. art. 944 cod. com. dreptul de opoziţie nu este 
acordat de cit atunci cînd legea îl permite categoric. Soluţiunea a- 
ceasta e confirmată la noi și de împrejurarea că prin legea din 1895 
sa suprimat din art. 719 (azi 723) menţiunea relativă la „opozițiune“, 
care fusese copiat după art. 706 Italian în care e prevăzut, acest drept. 

În legiuivea romină nu se acordă de cit dreptul de apel în 
termenul fixat de art. 904 al. ultim cod. com. 

(in acest sens C. A. Toneanu op. cit. 224; A. A Dinnitreseu 
op. cit. p. 386 urm). 

5. Dacă tribunalul n'a fixat data încetărei plăţilor, ea fiind
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presupusă fixată în momentul pronunţărei sentinţei, sau în momen- 
tul morţei ori retragerii comerciantului după împrejurările din art. 

722, se poate face contestaţie contra acestei date fixată prin lege 
din cauza tăcerii tribunalului? 

Dl 0. W. Toneanu în falimente fasc. II este de părere că se: 

poate face contestaţie însă în termen de opt zile de la pronunţarea 
sentinţei declarative, nu de la data verificărei creanţelor, pentru că 
aceste sentinţe. nu constituese de cit una și aceași, iar dacă verifi- 
carea creanţelor nu s'a terminat în ziua fixată prin sentința decla- 
rativă, termenul de 8 zile trebue să curgă din momentul terminărei 

verificărei, care nu e altul de cît acela cînd se constată efectuată. 
prin procesul verbal de verificare (Op. cit. p. 222). 

Dl M. A. Dumitrescu, în comentarii Vl este mai hotărit. D-sa; 
zice nu, căci art 723 nu permite contestaţie de cit contra sentinţei 
care determină :provizor data “încetării plăţilor, D-sa susține că nu e 

admisă contestaţia contra sentinţei care tace în privinţa datei înce- 
tărei plăţilor căci atunci s'ar viola disp. art 723 cod. com. (0p. 
cit. pag. 385). 

Notă. Nu împărtășim de cît în partea părerea D-lui 'Poneanu 
și suntem de părere contrară acelei a d-lui Dumitrescu. 

1. Ori cine are interes poate contestă data încetărei fixată în 
mod provizor, fie prin sentinţa declarativă sau alta posterioară ; care 

e data presupusă fixată în caz de tăcerea tribunalului? acea aratată 
de art. 722 ? contra acestei date nu se poate plinge nimeni ? nu pot 
fi prejudiciabili prin fixarea datei în momentul pronunţărei sentinţei 
declarative, sau în cele alţe momente aratate în art. 722? Care este 

textul care ridică ori cărui interesat dreptul de contestaţie în acest 
caz ? Nici unul. Art. 723 dacă vorbeşte de sentința tribunalui care: 

a pronunțat-o, că poate fi contestată, în ce privește fixarea datei în- 
cetărei plăţilor, a înțeles a se contestă nu numai data fizată de tri- 

bunal ci și cea fizată de lege prin tăcerea tribunalului. Nu termenii 
legiuitorului ci intenţia sa trebue urmărită în primul și apoi termenii. 
prin cari se exprimă intenţia. 

Dacă doctrina citată de d-l Dumitrescu e de părerea D-sale se 
explică, faţă de cuprinsul art. 706 ital. unde dreptul de contestație— 
opoziţie e permisă în mod expres „Contra sentinței “care determină, 
provizor, la un timp anterior, data incetărei plăţilor, nu şi contra da- 

tei fixate de lege în art. 704 ital. Legiuitorul nostru a suprimat în 
1895 expresiunile „la un timp anterior“, tocmai în scop de ase pu- 
tea contestă şi data fixată în ziua sentinței, a morţei sau a retrage. 
rei din comerţ, expresiuni cari figurau în art. 719 al legei din 1557
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2). Textul art. 723 prevede clar că termenul de contestaţie este de 8 zile de la verificarea creanţelor. E drept că ori cînd se pot face asemenea contestaţii din ziua pronunțărei declarărei în fa- 
liment și pină in 8 zile de la verificarea creanţelor, dar nici un alţ text afară de 723, nu prevede că atunci cînd tribunalul ma pronun- 
jat în sentinţa declarativă data, încetărei, să se facă contestaţie în 8 
zile de la această, sentinţă; de oare ce tribunalul poate pînă în mo- 
momentul verificărei să pronunţe fixarea unei date anterioare sen- 
tinţei declarative de faliment ; dacă sar admite părerea d-lui 'Tonea- 
nu ar urmă că același interesat să fie obligat a face două contes- 
taţii, din care I-a fără interes faţă de sentința dată de tribunal a 
doua oară. 

6. Sindicul avînd elementele trebuitoare, dacă voiește să facă con- 
testaţie conf. art. 728 cod. com., i se opune inadmisibilitatea pe mo- 
tiv că din textul 723, această contestaţie trebuie să fie discutată 
contradictor cu judecătorul sindic ; deci nu el trebuie să facă această, 
contestaţie, ci creditorii, eari in cea mai mare parte nu au elemen- 
tele trebuitoare pentru a putea face cu succes o asemenea contes- 
taţie și chiar dacă au, refuză de a face „din motive personale. Sin- 
dicul care cunoaşte realitatea, dacă face contestaţie este respins de 
tribunal pe motiv că nu are cu cine să 0 discute ; textul art. 728 
nu-i dă rol de reclamant, ci mai mult de pirit. 

(A. Negrescu în C. Jud. No. 80/903). 

Jurisprudenţă. 1. Dreptul ori- 
cărui creditor pentru a întroduce 
0 acţiune în scopul de a se fixă 
data încetării plăţilor falitului la 
o altă epocă de cit cea fixată în 
mod provizor prin sentinţa decla- 
rativă de faliment, este formal! 
consacrat prin disp. art. 721 şi 
723 cod. com., de oare ce pe de 
o parte, o asemenea acţiune după 
dispozițiunile art. 723 cod. com., 
trebue discutată contradietor cu 
sindicul în audiența fixată pentru 
discutarea  contestaţiunilor ivite 
la verificarea creanţelor; iar pe 
de alta, prin dispoziţiunile at. 
721 se declară că o asemenea 
deciziune, poate să fie provocată 
după cererea ori cărui interesat. 

Trib. lifov Com. din 16 Nov. 
1888 Dreptul No. 77/88.   

2. După art. 896 (azi 904) cod. 
com. al. IV, termenul de apel 
contra senţințelor date în ma- 
terie de faliment va fi de 15 zile. 

Că întru cît prin nici un arti- 
col din Cod. Com. nu se arată 
cum are a se calculă acest ter- 
meu, urmează a ne raportă. la 
dreptul comun. 

Că după art 729 pre. termenele 
însemnate cu zile au a fi caleu- 
late pe zile libere, adică fără a 
se socoţi nici ziua de cînd a în- 
ceput a curge termenul, nici ziua 
în care se împlineşte. 

C. Cas. II No. 494/94 Bul. p. 
1182. i 

3. Dispoziţiunea finală a art. 
719 (azi 723) cod. com. care pre- 
vede că data încetărei plăţilor 
fixată la un timp anterior, ră- 

10
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mine irevocabil fixată numai faţă 

de creditori, dacă nu sa contes- 

tat în termen de opt zile, nu se 

aplică terțiilor cumpărători ai i- 
mobilelor falitului. 

Cunoștinţa de către un _terţiu 

a stărei de jenă, a diferitelor îm- 

prumuturi și chiar a unui pasiv 

întrecind activul, nu poate justi- 

fică cunoştinţa stărei de încetare 
de plăţi cerută de lege. 

C. Apel Buc. 111 No. 266/94 
în Dreptul pe 1895 p. 4.1. 
= 4. Din moment ce ori ce cre- 

ditor are dreptul a face contes- 

taţie în ce privește preschimba- 

rea, epocei încetărei plăţilor fali- 

tului, este evident că creditorii 

pot să-și intervină în contestaţia 
altora, și această intervenţie se 

poate face în ori ce stare a pro- 

cesului și la ori ce instanţă. 
C. Apel Galaţi 1 No. 29/901 în 

C. Jud. pg. 1902 p. 356. 
5. O hotărire care schimbă 

data încetărei plăţilor falitului, 
după contestaţia unuia dintre cre- 
ditori, este obligatorie tuturor ce- 
lorlalţi creditori. - * 

C. Apel Galaţi I No. 29/901 
citată la No. 4 mai sus. 

6. Nu e loc la apiicarea art. 
151 pr. c. cînd fiind în cauză ca 
părţi intimate atît sindicul unui 
faliment cît si personal unul din 
creditori, acesta, din urmă lipseşte, 
căci sindicul reprezintă atit inte- 
resele falitului cit și ale mesei 
creditorilor. 

C. Cas. I No. 113/92 Bul. Cas. 
p. 226. 

7. Cind un comerciant a fost 
declarat în stare de faliment prin- 
tr'o deciziune a Curţii de Apel, 
care a infirmat sentința primei 
instanţe şi epoca încetărei plăţi- 
lor a fost fixată prin aceiași de- 
ciziune, opoziţiunea făcută de un 
creditor interesat, în .scop de a 

Art. 
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face ea epoca încetărei plăţilor să fie 

fixată la o dată posterioară, trebuie 

să fie adresată Curţii de Apel care 

a pronunțat deciziunea primitivă. 

0. Apel din Pau în Dreptul 
No. 32/903. 

8. Dacă nu sa făcut la tribu- 

nal contestaţiune contra sentin- 

ței care a fixat data încetă- 

rei plăţilor falitului, ci numai s'a 

denunțat tribunalului că înceta- 

rea plăţilor ar fi avut loc mai î- 

nainte, fără să se ceară chemarea 

sindicului în judecată în scop de 

a se stabili încetarea plăţilor la 

o dată anterioară celei fixată de 

tribunal, în asemenea cireums- 

tanțe nu este caz de aplicaţiunea 

art. 723 cod. com. care prevede 

obligațiunea pentru o nouă jude- 

cată asupra fixărei datei de în- 

cetarea plăţilor, numai în caz de 

contestațiune din partea părţii 

interesate. 
C, Cas. II No. 99/92 Bul. Cas. 

pe 1892 pag. 805. 

9. În contra sentinţei, care de- 
terminată provizor data încetă- 

rei plăţilor într'un faliment, se 

poate face contestaţie înaintea 

tribunalului, care a pronunţato, 

de ori ce parte interesată, sub 

condiţie numai că ea să fie noti- 

fieată cel mult opt zile de la ve- 

rificarea creanţelor. 
Dacă ori ce interesat ar mai 

putea. discută, în drept, că tratele 

neacceptate, deși protestate pentru 

neplată, nu pot caracteriză o in- 

cetare de plăţi, aceasta însă nu 

se mai poate susține de persoana 

care a protestat trata. căci prin 

protest cunoștea, starea de ÎMpo- 

sibilitate. 
Trib. Dolj Com. în [911 în Pa: 

gini juridice No. 82/911. 
10. După art 722 şi 723 cod. 

com. în contra sentinței care de- 

termină provizoriu data încetării
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plăţilor, se poate face contestaţie 
înaintea tribunalului care a pro- 
nunţat-o, sub condiţiune numai ea, 
partea să aibă interes a o face, 
ca ea să fie notificată cel mult 
opt zile de la verificarea crean- 
țelor și în fine ca cel ce contestă 
data încetărei plăţilor să facă do- 
vada că ea nu începe din ziua 
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fixată în sentinţa tribunalului. 
Prin urmare, din momentul ce 

contestatorul nu dovedește una, 
din aceste condițiuni, adică data 
pretinsă de dinsul a încetărei plă- 
ților, conteataţiunea nu e este pri- 
mită, | 

Tri. Dolj Com. No. 20/891 în 
C. Jud. No. 15/9i2. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 724. Toate actele şi 
operaţiunile îalitului și toate 
plăţile făcute de dinsul, în 
urma sentinţei declarative 
de îaliment, sunt nule de 
drept. 

Suni asemenea nule, față 
cu_ masa creditorilor : 

1), Toate actele și înstră- 
inările cu titlu gratuit, fă- 
cute cu șase luni înainte de 
data încetărej plăţilor ; 

2) Plata datoriilor neajun- 
se la scadenţă, făcute în ur- 
ma datei încetărei plăţilor, 
fie în bani, fie prin cesiune, 
vinzare, compensaţiune sau 
altfel ; 

3) Toate înstrăinările, cu 
ori ce titlu, însă numai de 
bunuri mișcătoare, făcute 
de falit, în interval de șase 
luni înainte de epoca înce- 
tărei plăţilor, către soţul sau 
soţia falitului, către rudele 
sale în linie directă și către 
rudele colaterale sau aliați 
pînă în gradul al patrulea. 

(Com. 708, 722, 725, 736; 
C. Civ. 946; Ital. 707; Fr. 
446; Belg. 444). 

. 

  

GODUL COM. ITALIAN 

Art. 707. Tutti gli atti e 
le operazioni del îallito e 
tutti i pagamenti da lui e- 
seguiti dopo la sentenza di- 
chiarativa del fallimento so- 
no_nulli di pieno diritto. 

Sono anche nulli, rispetto 
alla massa dei creditori: 

1) tutti gli atti e le alie- 
nazioni a titolo gratuito pos- 
teriori alla data della ces- 
sazione dei pagamenti ; 

2) i pagamenti di debiti 
non iscaduti fatti dopo la 
data suddetta, tanto col mez- 
zo di danaro, quanto per 
via di trapasso, vendita, com- 
pensazione o altrimenti.
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Bibliografie. T. Stelian: Curs: V. Dimitriu: Curs p. 1315 urm.; C. N. 
Toneanu: Falimente fasc. II p. 227 urm.; M. A. Dumitrescu: Coment. Cod. Com. VI 
p. 395 urm.; D. Alexandresco: Coment Cod. Civ. IV p. 37 urm. V p. 243, 246, n. 
5, 346 n. 1, 378 n. 4, VI p.673 n. 3şi X p. 238; E. Ciorapeiu: Fnciel. jurid. [[; 
I. Barozzi: Repert. de jurispr. ]1; Il. N. Cezărescu-E. Dan: Falimenie adnoi. art. 724 
p. 63 urm.; Vidari VIII No. 7609 urm.; Al. Degri: Scrieri juridice II p. 132; L. Bo- 
laffio-Mas6 Dari art. 707; Al. Ingaramo: Giurisprudenza art. 706; IL. Bohl art. 707; 
H, F. Riviăre art. 446 p. 695 urm, ; P. Namur [II p. 45 urm.; Em. Cohendy-Al. Darras: 
Code de Com. amnote ÎI p. 60 urm. 

Expunere de motive: Sub imperiul legei care ne domnește as- 
tăzi se prevăd nulităţi de care sunt izbite certe și anume acte ale 
falitului. Astfel prin art. 720 (azi 724) C. Com. se declară izbite de 
nulitate operaţiunile falitului şi plăţile făcute de dinsul în urma sen- 
tinţei declaratiwve de faliment. 

Ceva mai mult: este știut că, prin ori ce sentință declaratoare 
de faliment, se fixează și epoca încetării plăţilor la o dată mai mult 
sau mai puţin înaintată dela declararea în stare de faliment ; legiui- 
torul a avut grijă a isbi de nulitate, față cu masa creditorilor: 1) în- 
străimările cu titlu gratuit făcute în urma datei încetărei plăţilor și 
2) plata datoriilor neajunse la scadență, făcută în urma sus zisei date, 
fie în bani, fie prin cesiune, vinzare, compensaţiune sau altfel. Dar 
în acest sistem rămineau bune înstrăinările cu titlu oneros și practica, 
de toate zilele a dovedit că în multe falimente sa ridicat contesta- 
ţiuni grele de rezolvat, privitoare la vinzări făcute de faliți către 
apropiatele lor rude, uneori chiar către soţie, cu facturi conținind 
preţuri fictive, dacă era vorba de marfă, — și cu acte de vinzare în 
xegulă.—dacă era vorba de imobile. 

Cu cîtă greutate se luptau creditorii pentru dărimarea unor ase- 
menea înstrăinări ! Şi cu toată bănuiala firească cînd e vorba de ase- 
menea vînzări, inter prozimos, revendicările ori acţiunea pauliană 
rare ori erau încoronate de succes. 

Pentru a înlățură asemenea neajunsuri, am crezut util a întro- 
duce un nou aliniat la art, 720 Cod Com. devenit art. 724 prin care 
se declară nule toate înstrăinările, cu or; ce titlu, de ori ce fel de bu- 
nuri ale falitului, făcute în interval de șase luni înainte de epoca 
încetărei plăţilor, către soțul sau soția falitului, către rudele sale în 
linie directă şi către rudele colaterale sau aliaţi pînă la gradul al 
patrulea. 

Sperăm că o asemenea dispoziţiune va face să dispară scanda- 
loasele, așa zise înstrăinări, prin cari faliții sustrăgeau o parte din ac- 
tivul, care eră gajul comun al masei creditorilor. 

Există și astăzi o dispozițiune, cu caracter penal, în ultimul 
aliniat art. 886 C. Com. eare vizează pe ascendenți, descendenţi și 
soțul sau soţia falitului ; dar această dispoziţiune nu se preocupă de 
cît de pedeapsa edietată contra acestor rude, cînd vor fi distras sau 
tăinuit cu bună ştiinţă valori sau alte lucruri aparținind falimentu- 
lui. Ea însă nu are în vedere actele cu țiflu oneros, cari scapă dis- 
pozițiunilor zisului articol ; credem a fi împlinit o lacună, anulind, pe 
cale civilă, vinzările și înstrăinările cu ori ce titlu făcute, între falit 
și apropiatele sale rude, cu șase luni înainte de epoca încetării plăţilor.
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Din desbaterile Senatului: 
D-l Raportor 47. Constantinescu : D-lor, comitetul de delegaţi, în urma tipărirei a întrodus două schimbări la acest art, 724: 
Intăia în ce privește înstrăinarea cu titlu gratuit, s'a pus cu- vintele : în șease luni înainte de data încetărei plăţilor ; 
La aliniatul 3, în loc de ori ce fel de bunuri s'a înlocuit cu 

bunuri mişcătoare. 
(V. Desb. Senat pe 1898/99 p. 544), 

Doctrină. 1. Nulitatea vizată de art. 724, este creată numai în 
favoarea masei credale, dar nu și în folosul falitului ori a persoanelor 
cu cari acesta a contractat. i 

În privinţa nulităţei actelor făcute cu 6 luni înainte de inceta- 
rea plăţilor, vor fi nule nu numâi înstrăinările propriu zise dar și 
ori ce dezmembrări ale proprietăţii precum : ipoteeile, privilegiile» 
constituirile de gaj, de garanţii pentru datorii străine, constituiri de 
servituţi, renunțările la drepturile ce le avea în patrimoniu ete. căci 
în toate aceste cazuri, se mieșurează, patrimoniul falitului. 

În ce privește ultimul aliniat, legiuitorul nu lovește cu această 
nulitate necesară, de cît înstrăinările de bunuri mișcătoare nu și cele 
relative la imobile, cu toate că proectul nu făcea nici o deosebire 
între cele două categorii de bunuri. 

V. Dimitriu Curs de Drept Comercial 1910/9411 p. 1316 şi urm. 
2. Nulitatea acestor acte, ulterioare declarărei, e însă relativă 

numai faţă de masa creditorilor și în interesul ei: nici falitul nici 
terţii cari au contractat cu dinsul, nici creditorii în mod individual, 
n'au dreptul s'o invoace în interesul lor exclusiv, deosebit de inte- 
vesele masei. Numai masa creditorilor are dreptul s'o invoace, întru 
cit crede ea că e vătămată prin acel act, fără să fie nevoe dea do- 
vedi vro fraudă. Nu poate să fie invocată din oficiu de către tribunal, 

Este adevărat că art. 724 are o redacțiune care proclamă în 
aparenţă o nulitate absolută, faţă de toată lumea, însă nu trebue să 
luăm art. 724 în mod textual, căci scopul legei nu este și nu poate 
fi altul de cît să împiedice prejudiciul masei falimentului, deci numai 
faţă de masă, actele falitului sunt nule, numai masa are dreptul să 
invoace nulitatea în interesul ei, iar nici de cum falițul sau cei cari 
au contractat cu el. (eu excepţia de la art. 888 p 3) 

M. A. Dumitrescu Coment VI p. 395 urm. 
C. W. Toneanu falimente fasc. II p. 229 urm. 
3. Sunt nule de drept față de masa creditorilor numai actele 

relative la averea falitului, căci numai așă a putut înţelege legiuito- 
rul ; dacă sar admite că toate actele adică și cele exclusiv perso- 
nale, sunt. nule dacă sunt făcute în urma sentinţei declarative, s'ar
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violă disp. art. 717 C. Com. care rezervă falitului exerciţiul dreptu- 
rilor sale exclusiv personale și acelor străine falimentului. 

În această ordine de idei nu pot fi nule, delictele quasi delic- 
tele comise de falit posterior declarărei; el rămîne răspunzător fără 
a putea pretextă incapacitatea sa, însă faţă de masa creditorilor ac- 
tele n'au valoare, căci nu se poate întru nimic prejudiciă masa cre- 
dală prin faptele posterioare declarărei ; în ce privește însă faptele 
ilicite (delicte, quasi delicte) comise înainte de declararea în faliment, 
în acest caz creanța părţilor lezate e valabilă chiar față de masa fa- 
limentului ; ele au dreptul să vie ea creditori la faliment. Aceasta 
chiar și în cazul cînd sentinţa de condamnare ar fi ulterioară fali- 
mentului, căci sentinţa n'a făcut de cît să constate validitatea unei 
obligaţiuni, care există dejă înainte de faliment, și la masă au drept 
să vie toți creditorii anteriori, indiferent dacă creanţa lor isvorăşte 
dintrun contract, quasi contract, delict, quasi delict sau din lege. Se 
va aplica însă art. 726 al. 1. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p..397 urm. 
4. Dacă falitul a fost condamnat la o amendă anterior declară- 

rei în faliment, această amendă întră la pasivul falimentului: Ra- 
mella p. 309; Lyon Caen 1 No. 211; Thaller Ed. 3 No. 1794; M.A. 
Dumitrescu VI p. 399. | 

5. a) În cazurile art. 724 și 726 acţiunea de nulitate sau de 
anulare, nu privește de cît masa și ea nu se poate exercită de cît 
prin mijlocul sindicului, cu excluderea, falitului și a ori cărui eredi- 
tor în parte, sau ori cărei alte persoane. Sindicul întru cît exercită 
acțiunea de nulitate sau de anulare, nu este de cît ca un terţiu atit 
faţă cu falitul cit și faţă cu fie care creditor ca şi faţă cu ori cine. 
b) Cazurile de nulitate sau de anulare stabilite de lege trebuese in- 
terpretate restrictiv, fiind că este vorba de o derogare la dreptul co- 
mun. €) Nul sau anulabil un act, ori cine a primit de la falit cevă, 
trebue să restitue masei, nu numai lucrul primit, dar și toate frue- 
tele sau interesele, începînd din ziua de cînd s'ă primit lucrul ne- 
datorit. d) Actele, plăţile și înstrăinările făcute în chiar ziua încetă- 
rei plăţilor, trebue să le considerăm ca întimplate după data sus 
zisă, căci nu putem aplică aci principiul din pr. civ.: die a quo non 
imputatur în termine, cazul determinărei datei încetărei plăţilor fiind 
guvernat de alt criteriu : de faptul dacă în ziua fixată de încetarea 
plăţilor s'au făcut sau nu plăți. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 233. 
6) Legiuitorul romin spre deosebire de cel francez (art. 446 al. 

2) a prevăzut nu numai actele cu titlu gratuit, cari iau forma unui
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act de înstrăinare, ci ori ce act cu titlu gratuit, chiar dacă nu ia 
această formă, este nul, fie sau nu înstrăinare, fie vorba de mobile 
sau imobile, sau de alte drepturi patrimoniale, destul numai ca pa- : 
trimoniul falitului să se micşureze, sau să nu fie mărit cum ar fi 
putut să fie și deci drepturile masei să fie păgubite: actul gratuit 
este nul. Exemple: cînd falitul sa obligat către ori cine cu titlu 
gratuit, sau ar fi făcut remiterea vre unei creanţe, sau ar fi consti- 
tuit uzufructuri, servituţi, gajuri, ipoteci pentru garanția terţiilor, sau 
ar fi renunţat la un drept de uzufruct, de servitute, gaj, ipotecă, ce 
le avea în favoarea sa. 

C. N. Toneanu op. cit. pag. 235; M. A. Dumitrescu VI pag. 
425 urm. 

7. Ori ce constituire de dotă după încetarea, plăţilor este nnlă 
față cu masa, fără ca, falitul să poată alegă ignoranţa stărei sale eco- 
nomice, pentru a apără validitatea dotei, faţă cu expresa dispoziţiune 
a legei. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 236; Rodire et Pont | No. 125; Lau- 
reni XVI No. 451; Lyon Caen et Renault VII No. 325 și urm, 

Constituirea de dotă fiind un act cu titlu oneros faţă de s0ţ nu 
intră în prevederile art. 724: a) Legiuitorul romin consideră dota, 
ca 0 instituțiune de interes social, pe care caută să o proteagă în 
tot chipul, cu o extraordinară grijă. A înglobă constituirile de dotă 
sub al. 1 al art. 724 C. Com., e a transformă dota constituită de ori 
ce comercianț, într'o eventuală, manoperă nedemnă. 3) Art, 724 al.1 
C. Com. ia în considerare situațiunea comerciantului: dacă a intrat 
sau nu în patrimoniul său o contra prestaţiune. Însă barbatul e un 
snb achizitor și calificarea de titlu gratuit sau oneros trebue conferită 
subachizițiunei făcînd abstracţie de raportul jmridie dintre constituant 
cu femeia și analizind exclusiv contractul de sub achizițiune dintre 
bărbat cu femeia. Ori acest sub contract este cu titlu oneros. e) Ar- 
gumentul tras din lucrările preparatorii italiene, pus faţă de textul 
actual al alin. 1 din art. 724 se întoarce în contra teoriei de a con- 
sideră dota ea o donaţiune faţă de bărbat. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 423 urm.; 'Troplong: du contrat de 
mariage | No. 131; Larombitre: Obligations I art. 1167; Demolombe 
XAV No. 211; Aubry et Rau IV p. 137; Thaller No. 1831. 

8. În materie comercială, fidejusiunea e un contract cu titlu 
oneros, care pe lingă că se presupune solidară, trebue însă să se. 
presupună inspirată de intenţiunea de speculaţiune, care animă co- 
merţul și toate stipulaţiunile comerciale, de oare ce totdeauna este 
datorit un echivalent, de și nu este convenit, mai cu seamă cînd
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este vorba de ex. de o casă de bancă care-și acreditează convenita 
sau obicinuita proviziune. Și dacă fidejusiunea comercială, poate să 
se zică că este un contract cu titlu oneros, chiar în raporturile din- 
tre debitor și fidejusor, cu atit mai mult el este asfel între acest din 
urmă și creditor, care dînd echivalentul stabilit în contract, care și 
între cei dintăi nu este prezumat; că este gratuit, stipulează un eon- 
tract de o natură absolut comutativă și neatins de vr'o umbră de 
gratuitate în privinţa sa, fie că comerciantul care promite fidejusiu- 
nea a înţeles in realitate a beneficiă pe comerciantul debitor, fie că 
a înţeles a face o speculaţiune aleatorie sau o operaţiune necesară 
și oportună proprielor sale interese, sau pentru că a avut dejă fon- 
durile, sau pentru că știe să fie acoperit în alt mod. 

C. N. Toneanu op. cit. pag. 238 contra M. A. Dumitrescu op. 
cit. pag. 429. 

9. Cuvintul plată din al. 2 nu trebue interpretat în mod strict, 
adică făcută prin bani, ci în sens larg, în care numai la înţeles le- 
gea, adică stingerea unei obligaţiuni prin ori ce mod ar fi, puţin im- 
portind că masa creditorilor a fost păgubită cu banii eșiţi din casa 
falimentului, sau prin alte mijloace juridice care-i diminuiază patri- 
moniul, sau făcind să iasă ceia ce trebuia să rămînă sau împiedecînd 
să între ceia ce trebuiă să între în mod legitim. Ceea ce este nece- 
sar ca plata să fie nulă este, ca, plata anticipată să constitue o pier- 
dere pentru masă, adică să nu existe în schimb o achiziţiune de 
nici 0 valoare corespunzătoare (contimporană sau viitoare, însă ju- 
ridicamente certă) fie că plata privește o datorie negarantată. Deci 
din contra, dacă a fost stipulat un termen și contractanţii au con- 
venit apoi de a-l execută mai înainte de termen și executarea anti- 
cipată ar cădeă tocmai în periodul acesta proibiţ, contractul poate 
să fie numai anulabil conf, art. 726. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 239 urm, 
10. Art. 724 are în vedere compensaţiunea convenţională, iar 

mu pe cea legală, căci aceasta din urmă presupune 2 datorii lichide 
şi ezigibile ; ori în art. 724 e vorba, de datorie neajunsă la seadenţă. 
Așa dar dacă ambele datorii ar A exigibile, fungibile, de aceiași 
speţă și lichide, compensaţia legală între falit şi un creditor nu e de 
loc interzisă de art. 724, căci ea se realizează prin forţa legei, chiar 
fără știrea părţilor şi prin urmare ea operează pînă în momentul 
declarărei falimentului. De aci înainte nu mai poate operă, căci prin 
declararea falimentului, are loc desesizarea falitului. 

M. A. Dumitrescu op, cit. p. 434 urm, 
1]. Art. 724 nu are aplicaţiunea în caz cînd ar lipsi fungibili-
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tatea și cînd părţile, pentru a înlătură acest obstacol, s'ar învoi să 
schimbe amîndouă obiectele obligaţiunilor lor reciproce sau numai 
unul din acele obiecte și să obţie astfel lucruri fungibile de ace- 
iași speţă. ” - 

Asemenea şi în lipsă de lichiditate, dacă părţile ca să ajungă la, 
compensație convin ea să lichideze. 

M. 4. Dumitrescu idem p. 435. 
12. Dacă falitul în loc să facă o singură operaţiune de datio in 

solutum, pentru stingerea datoriei, neajunsă la seadenţă, a făcut în 
realitate cu terţiul o vinzare serioasă, iar în privinţa preţului a făcut 
0 convenţiune separată, ca să stingă prin compensaţiune o datorie a 
lui neajunsă la scadenţă, atunci ne aflăm în faţa a două operaţiuni 
distincte și dacă masa falimentului va găsi că vinzarea e avanta- 
„joasă pentru dinsa, va putea să mențină valabilă vinzarea, obligind. 
pe terțiu să aducă preţul la masă, iar pentru vechea lui creanţă să 
vie la masă ca creditor. O asemenea scindare e permisă numai în 
cazul cînd părţile au înţeles să facă [două operaţiuni distincte: o 
Vinzare și o compensaţiune ; nici de cum în cazul cînd ambele ope- 
raţiuni au constituit un tot indivizibil ; în acest caz, se va menţine 
sau anulă pentru tot. 

M. A. Dumitrescu op. cit. p. 436. 
13. Dacă actele sub semnătură privată, subserise de falit înainte 

de declararea în faliment, sunt opozabile mesei creditorilor chiro- 
chivografari, chiar cînd aceste acte nu au căpătat o dată certă an- 
terioară declaraţiunei în faliment ? Cu alte cuvinte, actele cari n'au 
dată certă înainte de declararea în faliment, pot fi atacate ca nule 
conform art. 724, de masa creditorilor reprezintată prin sindic ca şi 
cum ar fi o terță persoană, iar nu un reprezintant al falitului de la 
cari emană actul ? 

Două opiniuna : a) Actul este nul de drept și nu se poate o- 
pune mesei creditorilor, care este considerată, faţă cu acest act ea 
un ferțiu; în adevăr de și masa creditorilor unui faliment repre- 
zintă drepturile falitului și prin urmare, se îmbracă cu drepturile şi 
'obligaţiunile lui, însă această regulă nu se aplică şi în cazurile cînd 
creditorii an interes propriu de a.atacă actele făcute de falit; în a- 
cest caz, ei nu se mai prezintă în numele debitorului, ci cu dreptu- 
vile lor proprii, aşa că ei sunt terții persoane, faţă cu actele încheiate 
de debitorul lor falit. 

b) Actele sunt valabile și opozabile masei creditorilor chiro- 
'grafari : masa creditorilor chirografari, lucrind în această simplă ea- 
ditate și neputind că atare invocă drepturi particulare deosebite de 

=
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acelea, ce le dă dreptul lor de creditori chirografari asupra întregu- 
lui patrimoniu al debitorului lor, trebue în regulă generală și afară 
de fraudă dovedită, să fie considerată ea reprezentind drepturile de- 
bitorului iar nu ca terţii persoane. Apoi odată recunoscută de sindie 
scrierea și subscrierea falitului, nu poate să atace data, pentru că în 
raporturile dintre debitor și creditor serierea privată recunoscută, 
face probă și chiar cu privire la dată, care este totdeauna certă pen- 
tru părţile care au concurat la facerea actului. 

C. N. Toneanu op. cit. p. 245 urm. 
14. Nu se aplică art. 724 în cazul cînd un terțiu a: împrumutat 

bani falitului, pentru ai ușură facerea unui concordat amical şi a-l 
pune prin aceasta în măsură de a-și satisface obligaţiunile luate prin 
el ; ci cu toată dispoziţiunea art. 859 care face concordatul oblizator: 
pentru toţi îndată ce sa omologat, el are dreptul de a fi plătit de 
toata creanța sa, iar nu în raport cu atita la sută stabilit în concordatul 
judecătorese astfel că convenția aceasta făcută între terţii și falit este 
valabilă. Nu este nici o dispoziţie legală care să oprească aceluia care 
este gata de a da faliment, de a îneonjură pericolul, prin împrumu- 
turi sau alte subvenţiuni de bani de la terți, cari n'au nici o rela- 
țiune cu poziţiunea sa critică financiară ; ci din contra acești terţii 
sunt chemaţi de el a-l ajută să stingă datoriile neplătite care lar 
putea conduce la faliment. 

N'ar fi nici o pagubă pentru masa credală, ci din contra un 
avantaj, prin creşterea cu suma de bani varsată în casa debitorului, 
spre a-i ușură tocmai concordatul care în fapt ar avea loc; în cît 
el are dreptul a se despăgubi de complecta sumă, conform aforis- 
mului : nemo lucupletori debet cum aliena Jactura. 

C. N. Toneanu 0p. cit. p. 246 urm. 
15. Al. 3 al art. 724 nu-și are aplicaţiunea în caz de consti- 

tuirea de dotă făcută de o femeie către viitorul soț, căci înstrăina- 
rea e făcută în favoarea unei persoane care nu e actuală rudă sau 
aliat în gradul prevăzut de lege. A cuprinde în vorba „s0ţ* și pe 
viitorul soţ ar fi a înglobă și pe viitoarele rude şi pe viitorii aliaţi. 
S'ar putea obiectă că înstrăinarea dotală către viitorul soţ se face 
sub condiţiunea suspensivă a celebrărei căsătoriei. Este exact, dar 
tot aşa de exact e că, condițiunea indeplinindu-se, are efect retroactiv 
și înstrăinarea rămîne definitivă, căci a avut loe la un moment cînd 
dobinditorul nu era soțul înstrăinătoarei. Sar putea obiectă disp. art. 
812 cod. civil că dacă donaţiunea în favoarea soțului unui incapabil 

„se face prin contractul de căsătorie, ea cade sub nulităţile legei, fiind 
că în acest caz se poate zice că e făcută soțului, iar nu viitorului
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soţ (Alexandresco IV p. 84); se poate răspunde : ipoteza art. 812 e. 
civ. e viu controversată și analogia e numai aparentă. În realitate. 
la art. 812 c. e. donatorul recurge la forma contractului de căsăto- - 
rie, ca mijloc pentru a eluda legea și a-și ajunge scopul ilicit, de a 
favoriză un incapabil, căruia nu-i poate dărui sub altă formă ; la art.. 
724 c. com. femeia e perfect capabilă să înstrăineze, acelei persoane, . 
care nu e rudă. Și apoi în art. 812 e. civ. e vorba de înstrăinări cu 
titlu gratuit, pe cînd art. 724 al. 3 cod. com. se ocupă excluziv de. 
înstrăinările cu titlu oneros. 

Prin a fortiori și în mod absolut cert, nici înstrăinările de mobile. 
nedotale, cu tiţlu oneros, către “viitorul soţ, viitorul aliat sau viitoa- 
rea rudă, nu cad sub sancţiunea arţ. 724 al. 3. 

A se vedea M. A. Dumitrescu op. cit. p. 447 urm, 
16. Falitul poate să dispună de averea sa prin testament, căci . 

testamentul nu produce nici un efect în timpul vieţei testatorului 
(art. 482 e. civ.); iar după moartea, lui, legatarii nu vor putea fi 
plătiţi de cît în urma creditorilor, conform dreptului comun. Non 
suni bona nisi deducto are alieno. 

D. Alezandresco Cod. Civ. IV p. 38, Laurent XI 154, Demo- - 
lombe XVIII 469. 

Jurisprudenţă. 1. De și art. 712 
(azi 724) C. Com., ridică falitului 
din ziua pronunțărei sentinţei 
declarative de faliment, adminis- 
trațiunea bunurilor sale și deși 
prin urmare, toate actele și ope- 
raţiunile făcute de dinsul, după 
ce a fost declarat falit, sunt nule 
însă art. 720 C. Com. le declară 
nule faţă cu masa creditorilor, 
nu faţă și cu alte persoane către 
cari falitul s'a obligat. 

0. Cas. II No. 111/91 Bul. 1891 
pag. 881. 

2. A se vedea nota 1 dela art. 
725. 

3. Prin art. 720 (azi '724) din 
C. Com. se declară nule toate 
actele făcute de falit din ziua 
pronunțţărei sentinţei declarative 
de. faliment. 

Însă această nulitate nu este 
creată în favoarea falitului, ci în 
favoarea creditorilor săi şi dar   

după principiul pus în art. 736 pr. 
e. numai dinșii o pot invocă, 

C. Cas. No. 155/96 C. Jud. 35/96 - 
Bul. p. 1058. 

4. Art. 720 al. 2 (azi 724) pre- 
vede formal că este nulă faţă de 
masa creditorilor, plata datoriilor 
neajunse la scadenţă, făcute în: 
urma, datei încâtărei plăţilor. 

Că dar acest principiu cere ca, 
pentru ea plata făcută în urma 
datei încetărei plăţilor să fie nulă, 
datoria să nu fie ajunsă la sca-. 
denţă în momentul plăţei. 

C. Cas. 11 8 Oct. 1597 Bul. 
1897 p. 1241. 

5. A se vedea și nota 44 dela. 
art. 717. 

6. Deși masa creditorilur unui 
faliment reprezintă drepturile fa- 
litului și prin urmare se îmbracă. 
cu drepturile și obligaţiile lui, însă . 
această regulă nu se aplică și în 
cazurile cînd creditorii au interes.
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propriu de a atacă actele făcute 
de falit și în acest caz ei nn se 
mai prezintă în masele debitoru- 
lui, ci în drepturile lor proprii; 
aşa că ei sunt terţii persoane față 
cu actele încheiate de debitorul 
lor falit. Astfel masa eredală, pre- 
tinzind că nu-i este opozabilă în- 
străinarea mobilelor făcută de 
debitorul lor falit, are interes 
propriu al lor de a atacă actulre 
înstrăinare şi prin urmare credi- 
torii în acest caz sunt terță per- 
soană, iar nu reprezintaţi ai vîn- 
zătorului ci falitului. 

Toate actele și operaţiunile fa- 
litului și toate plăţile făcute de 
dinsul în urma sentinței declara- 
tive de faliment sunt nule de 
“drept. . 

astfel un act de vînzare, prin 
-care un debitor îşi vinde imobi- 
lele sale unei alte persoane, este 
nul de drept faţă cu masa credi- 
torilor și prin urmare față cu sin- 
dicul care o reprezintă, cînd se 
constată că vinzarea s'a efectuat 
în urma pronunţărei sentinţei prin 
care acel debitor a fost declarat 
în stare de faliment. 

C. Apel Galaţi II No. 130/93 
în C. Jud. No. 11/94. 

7. Plata făcută falitului de unul 
din debitorii săi este nulă față de 
masa creditorilor, chiar dacă de- 
bitorul era de bună credinţă şi 
nu cunoștea starea de falimenta 
“creditorului său, care faliment 

„ fusese închis pentru lipsă de activ. 
C. Apel din Dijon 1905 C. Jud. 

No. 44/906. 
8. Numai actele făcute de falit 

posterior sentinței declarative de 
faliment sunt nule faţă de masa 
creditorilor, dar nu și cele ante- 
rioare. 

Atunci cind falitul a comis, an- 
terior declarărei în faliment, o 
„contrâvenţie la vr'o lege fiscală, 

Ant. 
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trebue ca statul să fie înscris la 
masa falimentului, deși contraven- 
ţia s'ar fi constatat posterior de- 
clarărei în faliment pentru că a- 
menda la care e condamnat este 
echivalentul prejudiciului ce re- 
zultă pentru stat din comiterea 
acelei contravenţiuni. 

C. Cas. III No. 178/3910 în Ju- 
risprudenţa No. 20/910 și în Bul. 
pe 1910 p. 818; Apel Paris 24 
Dec. 1849; Cas. fr. 16 Nov. 1864; 
Apel Ingon 10 Iulie 1862 în Co- 
hendy-Darras. 

9. Falimentul delegatului nu 
face să înceteze delegaţiunea de 
plată dată de el în favoarea u- 
nuia din creditorii săi, delegaţiu- 
ne acceptată de către creditor şi 
de terţiul delegat chiar cînd nu 
s'a făcut încă plata. 

Cas. Torino 13 Nov. 1893; în 
Ingaramo No. 1 p. 450. 

10. Nu e permisă compensaţiu- 
nea între falit și un creditor pen- 
tru o datorie a cărei scadenţă 
este după încetarea plăţilor. 

Apel Firenze 27 Nov. 1884 
Ingaramo No. 2 p. 450. 

11. Deși se socot nule, faţă de 
masa creditorilor, toate actele și 
înstrăinările cu titlu gratuit pos- 
terioare datei incetărei plăţilor, 
încuviințarea unei ipoteci des- 
tinată a garantă o datorie, chiar 
pur eventuală, nu poate totuși să 
constitue un act sau o înstrăinare 
cu titlu gratuit. 

Apel Bologna 18 Febr. 1889 în 
Ingaramo. : 

12. Nulitatea actelor făcute de 
falit posterior sentinţei declarative 
de faliment este absolută, nu re- 
lativă ; căci aceste acte sunt nule 
nu numai față de masa credito- 
rilor, ci şi faţă de falit și de acei 
cu care falitul a contractat. 

Apel Firenze 21 Dec. 1889 în 
Ingaramo p. 451. 

în
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13. Contra: Nulifatea actelor 
falitului, făcute după declararea 
sa în faliment, este o nulitatţe 
relativă nu absolută, fiind că nu 
poate fi invocată. de falit ci nu- 
mai de creditorii săi. 

Cas. Torino 28 lanuar 1890; 
Apel Torino 30 Dec. 1889 în In- 
garamo. 

14. Anticreza, constituită după 
încetarea plăţilor, este prezumată 
în frauda creditorilor şi deci in- 
tră îu prevederile art. 707 italian 
(724 rom.) Cod. Com. 

Tr. Roma 3 Mai 1890 în Inga- 
ramo. 

15. Donaţiunile făcute prin con- 
tractul de căsătorie, sunt acte cu 
titlu oneros, fără a se distinge 
care este caracterul averei dotale 
faţă de soţ sau de soţie. 

În consecinţă, donaţiunile con- 
stituite prin contractul dotal, nu 
pot fi anulate, pe baza cererei 
creditorilor donatorului, căci tex- 
tul art. 446 fr. (724 rom.) Cod. 
Com. nu este aplicabil de cit la, 
actele de pură liberalitate; eredito- 
rii nu pot face cererea lor de cit 
în baza art. 447 fr. (725 rom.) 
Cod. Com. și cu condiţie aprobă 
conf. acestui articol, că toate păr- 
țile interesate în actul dotal, au 
avut cunoștință de îucetarea de 
plăţi a constituitorului dotei. 

Cas. fr. 25 febr. 1845, 3 Marte 
1847, 24 Mni 1818, 18 Nov. 1861, 

18 Ian. 1887, 18 Dec. 1895; Apel 
Bordeauz '30 Nov. 1869; Apel 
Poitiers 21 Aug. 1878; Contra: 
Apel Caen 9 Martie 1870; Apel 
Paris 27 Iulie 1894; Apel Orleans 
8 Iunie 1898 în Cohendy-Darras. 

16. Aplicaţiunea articolului de 
faţă în materie de asigurare asu- 
pra vieţei, a întîmpinat vii difi- 
cultăți. Sa ridicat chestiunea, 
dacă asigurarea asupra vieţei, sub- 
scrisă de falit în perioada sus-   
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pectă în profitul unui terţiu, ar 
cădea sub prevederile art. 724, 
în așa fel că creditorii ar putea 
să ceară nulitatea asigurărei şi 
deci să pretindă,—la. moartea sti- 
pulantului — raportul la masă al 
capitalului asigurat. 

Jurisprudenţa franceză a rezol-. 
vat în sens negativ această ches- 
tiune: ea aplică în acest caz teo- 
ria că contractul de asigurare în 
profitul unui terţiu, conferă ime- 
diat beneficiarului asupra capita- 
lului asigurat, un drept personal 
și direct care-i aparţine din mo- 

. mentul constituirii asigurărei, ca- 
pital care n'a făcut nici odată 
parte din patrimoniul asigurăto- 
rului. În consecinţă și din mo- 
ment ce dreptul la capitalul asi- 
gurat n'a figurat în activul tali- 
tului, stipulațiunea care înves- 
tește pe beneficiar cu acest drept. 
nu poate fi considerată ca o do- 
națiune ce ar cădea sub prevede-. 
rile articolului 724 (fr. 446) Cod. 
Com, Creditorii nu vor putea deci 
cere anularea acestei stipulaţiuni 
și să pretindă raportul la masă al 
capitalului asigurat. Ei vor putea 
numai să reclame de la benefi- 
ciar restituirea primelor ce ar fi 
fost plătite de falit în perioada 
suspectă ; aceste prime constitu- 
esc în adevăr niște donațiuni, cari 
au diminuat activul falitului, fiind 
acte cu titlu gratuit și fără coh- 
traprestaţiune. 

Cas. fr. 2 lulie 1884, 8 și 22 
febr. 1888, 27 Martie 1888, 8 April 
1895; Apel Bordeaur 21 Mai 1885. 
în Cohendy-Darras. 

17.... Dar aceiași soluțiune nu 
ar putea fi-admisă in cazul cînd 
falitul, — după ce a contractat o 
asigurare asupra vieţei în profi- 
tul său sau al moștenitorilor săi, 
fără a, determină pe beneficiar,— 
cedează în mod gratuit unui ter-
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ţiu în ewssul perioadei suspecte, 
„beneficiul acestei asigurări. In a- 
cest caz, dreptul la capitalul a- 
sigurat face parte din activul fa- 
litului și deci cesiunea cu titlu 
gratuit a acestui drept, cade în 
prevederile articolului 446 fr. (724 
rom.) şi urm. Cod. Com. 

Apel Besancon 27 Martie 1876, 
Apel Lyon 9 April 1878, 21 Iu- 
nie 1879; Apel Grenoble > febr. 
1882, 22 Ian. 1901 în Cohendy- 
Darras. 

18. Cind un comerciant cade în 
faliment după ce a obținut de la 
“creditorii săi, facultatea de a se 
“achită de datoriile sale, neajunse 
la seadenţă, plătindu-le în rate la 
„anume epoce determinate, sunt 
nule plățile ratelor făcute după 
data, încetărei plăţilor fixată de 
tribunal, căci aceste rate au ser- 
vit la plata, chiar parțială, a unor 
creanţe neajunse la scadență. 

Cas. fr. 26 Iunie 1888 în Co- 
hendy-Darras. 

19. Dispoziţiunile art. 446 fr. 
(724 rom.) Cod. Com. cari declară 
nule părţile prin compensaţiune, 
nu se aplică compensaţiunei le- 
gale, adică compensaţiunei care 

- se produce, de plin drept; și chiar 
fără știrea părţilor, între două 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 725. Toate actele, 
plăţile și înstrăinările făcute 
în frauda creditorilor, în 
ori ce timp ar fi îost făcute, 
trebuiesc să fie anulate con- 
form  dispoziţiunilor art. 
975 din codicele civil. 

(Com. 726, 876, 880; Civ 
975; Ital. 708; Fr, 447; 
Belg. 446). | 

Bibliografia la ari. 724. 

  
  

Art, 794—725 

datorii în mod egal fungibile, 
lichide și exigibile. 

Cas. fr. 21 febr. 1870, 26 Iulie 
1881, 12 Aug. 1890,22 Nov. 1899; 
Apel Meta 16 Iulie 1845; Apel 
Rouen 14 Iulie 1870, în Cohendy 
Darras. 

20. Creditorul care, anterior 
declarărei în faliment și înainte 
de încetarea plăţilor debitorului, 
a devenit adjudecatar prin licita- 
ție asupra unui imobil indiviz în- 
tre creditor și falit, poate com- 
pensă preţul datorit cu creanţa sa 
contra falitului, căci în acest caz 
nu-i aplicabil art. 446 fr. (724 
rom.) C. Com. 

Apel Chambery 18 lan. 1870 în 
Cohendy-Darras. 

21. Acest articol însă se aplică 
compensaţiunei convenţionale, ori 
care ar fi forma sub care sar 
realiză : căci prin compensaţiune . 
convenţională se înţelege ori ce 
convențiune, care ar avea de o- 
biect a stinge două datorii, între 
cari compensaţiunea legală nu 
poate avea loc, de oare ce dato- 
riile nu sunt în mod egal lichide, 
fungibile sau exigibile. 

Cas. fr. 26 Iulie 1881 în Co- 
hendy-Darras. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 708. Tutti gli atti, i 
pagamenti e le alienazioni 
iatte in îrode dei creditori, 
in qualunque tempo abbia- 
no avuto luogo, devono es- 
sere annullati secondo le 
disposizioni dell' articolo 
1233 del codice civile.
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Doctrină. 1. Legea vorbind de plăți, fără a adăogă alt ceva, a 
înţeles și plata datoriilor ajunse la scadenţă, făcută în frauda creditorilor. 
Și nu sar putea obiectă că nu e posibilă frauda pentru acela care 
plătește o datorie ajunsă la scadență, căci făcînd astfel, el satisface 
0 datorie a sa absolută și creditorul primind plata, exercită de ase- 
menea un drept al său absolut; fiind că aci frauda nu constă în a 
nu plăti și a primi, ci în a plăti și a primi, întrun timp în care se 
știe că făcînd astfel, se păgubește interesele celorlalți creditori, cari 
din cauza supravenirei falimentului debitorului lor comun, nu pot să 
primească de cit numai o parte din ceace li se datoră. Acie frauda, 
și odată probată aceasta, legea o loveşte. Ori ce altă considerațiune 
de natură mai mult sau mai puţin juridică, trebue să tacă faţă cu 
evidenta și suprema rațiune de justiţie şi moralitate. 

Faţă cu creditorii în dauna cărora s'a făcut aceste acte, frauda 
trebue să fie probată de acela care o alegă și adică de sindic ea 
reprezintant al masei și fără să fie necesitate de concursul elemen- 
telor cerute în această privință de codicele civil, precum consiliu 
fraudis și eventus damni. 

(C. N. Toneanu falimente fascicola II p. 276). 
2. Acţiunea pauliană văzută de art. 725 C. Com. aparţine nu- 

mai sindicului. Nu poate fie care creditor în parte să atace actele 
frauduloase făcute de falit. În adevăr pe cit timp falimentul institue 
un reprezentant al masei credale, sindicul singur fiind în drept de 
a reprezintă pe toţi creditorii în interesul acestei mase, prin urmare 
tot el este ţinut să dovedească și trauda. Îndată ce încetează starea 
de taliment, atunci fie care creditor reintră în drepturile sale indi- 
viduale și prin urmare renaşte pentru fie care. în parte dreptul de 
a intentă această acţiune. 

(In acest sens: C. W. Toneanu op. cit. p. 277; D. Alexandresco 
V p. 240; Vidari No. 7612; Bolaffio No. 89; Bonelli No. 403; Cala- 
mandrei p. 140 nota 1. Contra: doctrina și jurisprudenţa franceză 
afară de 7. Huc 7 No. 219; tot contra: M. A. Dumitrescu Coment, 
Cod. Com. VI p. 483. Ă 

Credem că acţiunea aparţine ori cărui creditor în mod indivi- 
dual, cum aparţine și sindicului; însă numai creditorilor anteriori 
actului presupus făcut în frauda lor și în ce privește pe sindic are 
drept a intentă și susține acțiunea cînd va există cel puţin un cre- 
ditor anterior actului fraudulos ; căci dacă toţi creditorii sunt pos- 
teriori datei actului, nu poate există acţiune pauliană, întru cît ne 
fiind creditori wa fost nici prejudicii în momentul confecţionării 
actului,
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3. Diferenţele între frauda pauliană cerută de codicile civil și 
aceia de care vorbește codicele comercial în materie de faliment ar fi: 
1) Frauda pauliană din codicele comercial trebue înţeleasă în sens 
mai larg, fiind că pentru existența ei nu se cere totdeauna consi-. 
bum fraudis din partea tuturor contractanților, putind fi suficient 
eventus damni. Şi din contra nu e nici de cum necesar pentru frauda 
specifică din faliment, ca să existe totdeauna o micşorare reală în 
patrimoniul falitului, ci este destul ea prin efectul actului fraudulos 
să se altereze ori cum ar fi originara condiţiune a creditorilor către: 
faliment. 2) În frauda pauliană este necesară directa participaţiune 
a debitorului și creditorului la actul fraudulos ; din contra în frauda 
de care vorbește Cod. Com. nu e necesară această participaţiune di-- 
rectă, aşa că creditorul favorizat prin actul fraudulos poate încă 
ignoră că debitorul său lucrează în frauda altor creditori. 3) Pe cînd 
după regulele acţiunei pauliane nu este în fraudă creditorul diligent 
care-și procură o garanţie pentru apărarea drepturilor sale, este din 
contra cînd este vorba de faliment. Aceste două fraude nu se pot 
confundă una cu alta. - - 

(C. W. Toneanu op. cit. p. 277). 
4. Se pot atacă prin acțiunea pauliană creanţele derivind din 

sentințele trecute în stare de lucru judecat, pentru falit, în caz de 
dol sau coliziune, pentru că de și creditorul 'nu este terțiu ci fiind 
reprezintat de debitor în judecată, el nu poate să invoace res inter 
alios acta ; însă ori de cite ori este fraudă sau simulaţiune între de- 
bitor și creditor, atunci el nu a fost reprezentat de debitorul său, 

“ care departe de a-i fi susţinut interesele, comitea fraudă; și deci se 
poate atacă prin acţiunea pauliană. 

(C. N. Toneanu op. cit. p. 281; M. A. Dumitrescu op. cit. p. 
490; D. Alezandresco V p. 248). 

5. Este fraudă, cînd pentru garanţia unei creanţe preexistente 
ereditorul chirografar și debitorul, avind ambii cunoștință de insol- 
vabilitatea acestuia, se învoiesc și constituiesc un gaj sau ipotecă ? 
Se poate ataca prin acţiunea pauliană ? ” 

Chestiunea, este foarte controversată, mai cu seamă în doctrina 
și jurisprudența italiană. 

I opiniune: Se susține că conf. art. 1235 C. Civ. italian (975 
rom.) acţiunea pauliană este admisibilă contra ereditorului care a 
obținut un gaj sau o ipotecă de ia debitorul său pentru o ereanţă 
anterioară. Conform art. 975 sunt susceptibile 'de revocare, toate. 
actele cari adue o efectivă mieşorare în patrimoniul debitorului, ne- 
excluzindu-se inacţiunea sa, care cite odată poate să se rezolve ca
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și acţiunea în daune patrimoniale. Că dacă dreptul cel mai legitim al unui creditor este de a face Să-i fie plătit ceia cei se datorește și de a îngriji în caz de neplată a obţine garanția pentru creanţa sa, nu e mai puţin adevărat că, alături cu această regulă, există excepţiunea în virtutea căreia exercițiul acţiunei pauliane nu sufere limitare, ori de cite ori rezultă din natura actului și din scopul pro- pus de contractanţi că afacerea constitue o' fraudă relativă la, cei- lalţi creditori. 

II opiniune. Acţiunea pauliană nu este admisibilă cînd debitorul și creditorul constituese o ipotecă sau gaj ştiind și unul şi altul că debitorul este insolvabil. În această opiniune se susține că plata, fă- cută unui creditor, nu poate în general să fie atacată pentru fraudă, lucru ce se confirmă prin art. 709 it. (726 rom.) unde legiuitorul a avut trebuință de a declară expres în ce cazuri plata datoriilor ajunse la seadență se poate atacă pentru fraudă. Din acest principiu se de- duce că, în general, creditorul care acordă un gaj sau o ipotecă pentru a garantă o creanță preexistentă nu comite fraudă şi nu poate să se teamă de acţiunea pauliană chiar dacă a, știut despre nesolvabilitatea în care rămine debitorul. Că însă, ar fi rezolubil gajul sau ipoteca numai cînd ceilalţi creditori prin acte judecătorești ar fi arătat dejă intenţiunea clară de a voi și ei să obţină plata, creanţelor lor.. Confirmarea acestei teze se găsește în ait. 708, 709 ital. (725, 726 701n.), de oare ce pe cînd legiuitorul în art. 725 de- clară că actele și plăţile făcute în frauda creditorilor trebue să se anuleze în conf. cu art. 975 C. Civ,, simte apoi necesitaţea de a sanc- ționă expres prin art, 796 nulitatea plăţilor, gajurilor, antierezelor și ipotecelor, pe singurul fapt că creditorul cunoaşte starea încetărei plăţilor.. Aceasta. însemnează că în spiritul legiuitorului o atare cu- noștință n'ar fi suficientă pentru exerciţiul acţiunei pauliane, ci nu- mai că este suficientă spre a constitui frauda specială în materie de faliment. - 
(C. W. Toneanu op. cit, p. 279 urm.). 
6. O regulă generală relativă la actele cu titlu oneros, anulate conform art. 725, e că dacă falitul primise o contra-prestaţiune, care se mai găsește în natură, atunci trebue să i se restitue terţiu- lui pe baza principiului că nimeni nu trebue să se îmbogăţească în dauna altuia. Dacă nu se găsește, atunci trebue să i se restitue, după alegerea, creditorului, sau valoarea pînă la concurenţa cifrei . cu care sa îmbogăţit patrimoniul falitului în avantajul direct al ma- sei, și în acest caz el este creditor al masei, sau să vie ca creditor 

11
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la masă pentru întreaga lui contra-prestațiune, sâu pentru partea 
pentru care a rămas nedispăgubit ca creditor al masei—presupunind 
că contra-prestațiunea lui e valabilă în sine. - 

(M. A. Dumitrescu op. cit. p. 491 urm.). 
7. Niei falitul, nici creditorii în mod individual nu pot să se 

prevaleze de nulităţi, după încheierea concordatului, căci aceste nu- 
lităţi sunt în interesul masei și prin concordat masa a încetat să 
mai existe. 

Dacă înainte de încheierea concordatului sindicul invoease nu- 
Jitatea și obținuse o sentinţă definitivă, dar pînă să se execute acea 
sentință a intervenit concordatul, se susține că falitul se poate pre- 
vală de această sentiriță, căci falitul concordatar suceede oare cum 
la toate drepturile masei. (Alauzet No. 27083 urm. ; Bedarride No. 
630; Cuzzeri Ed. 2 No. 240). 

(Vezi Contra M. 4. Dumitrescu op. cit. p. 505). 

Jurisprudenţă. 1. Este recu- 
noscuţ în doctrină că actele sub 
semnătură privată, subserise de 
falit înainte de declararea lui în 
stare de faliment, sunt opozabile 
masei creditorilor  chirografari, 
chiar cînd aceste acte nu au că. 
pătat o dată certă anterioară de- 
claraţiunei falimentului. 

Că în adevăr. acești creditori, 
Iuerînd în această simplă calitate 
și neputind ca atare invocă drep- 
turi particulare deosebite de ace- 
le ce le dă calitatea lor de cre- 
ditori chirografari asupra întregu- 
lui patrimoniu al debitorului lor, 
trebue în regulă generală și afară 
de cazul de fraudă dovedită să 
fie consideraţi ca reprezintind 
drepturile debitorului, iar nu ca 
terțe persoane. 

Că acest principiu stabilit prin 
art. 1176 și 1182 Cod. Civ., este 
aplicabil și masei eredale, a unui 
falit, precum se aplică în materie 
civilă tuturor celor alți creditori 
chirografari, căci legea nu face 
nici 0 deosebire între ei sub a- 
cest raport, iar declararea fali- 
mentului nu are de scop dea 
modifică legăturile de drept le-   

galmente întocmite și anterioare 
stărei de faliment. 

Că este constant în speţă și 
niei sindicul nu contestă aceasta, 
că actul de vinzare intervenit în- 
tre recurent și fratele său falit, 
poartă 0 dată certă anterioară 
declaraţiunei falimentului vinză- 
torului. 

“Că întru cit instanța de fond 
nu stabilește că acest act a fost 
antedatat intrun mod fraudulos, 
apoi acest act este opozabil ma- 
sei creditorilor. 

C. Cas. 1 No. 129/94 B. p. 265. 
2. Pe calea contestaţiei se poate 

discută valabilitatea și anularea 
unui act de oare ce art. 975 C. 
C. nu determină calea pe care 
să poată uză- creditorii de acest 
drept. 

Ipoteca constituită de un debi- 
tor comerciant în urma încetărei 
plăţilor, este prezumptă ca făcută 
cu rea credință în frauda credi- 
torilor săi și deci cată să fie a- 
nulată faţă de masa creditorilor, 
dacă ereditorul ipotecar nu do- 
vedește buna credinţă. - 

Trib. -Fălciu în Dreptul pe 1895 
pag. 61.
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C. Apel Buc. III No. 58/95 în 
C. Jud. pag. 29/96. 

3. Convenţiunea intervenită in- 
tre falit și unul din creditorii săi 
pentru lichidarea falimentului este 
valabilă ; ea nu poate fi atacată 
pentru lipsă de consimţimînt, de 
oare ce incapacitatea falitului este 
relativă și nu-i ridică alte drep- 
turi de cit acela de a-şi admi- 
nistră bunurile sale, precum nici 
pentru motivul de nulitaţe tras 
din dispozițiunile art. 332 vechiul 
Cod. Com., care nu-șivare aplica- 
ţiunea, întru cît prin acest arti- 
col se vorbeşte numai despre ca- 
zul cînd un creditor chirografar 
s'ar înţelege, fie cu falitul, fie cu 
altă persoauă în scop de a trage 
un profit în paguba masei eredale 
modifieîndu-și creanţa. 

TPrib. Ilfov 1 No. 343/901 în 
Dreptul No. 57/8901. 

4. Deciziunea penală prin care 
complicele de banerută fraudu- 
loasă a fost achitat, în lipsa sin- 
dicului necitat în instanță pe mo- 
tiv. că atunci cînd a cumpărat a- 
verea falitului în urma încetărei 
plăţilor, a fost de bună credinţă, 
întru cît nu a cunoscut această 
încetare de plăţi, nu poate fi opusă 
acţiunei intentate de sindic pe 
cale civilă în anularea acelei în- 
străinări. 

C. Apel Buc. I No. 52/904 în 
Dreptul No. 29/904. 

5. Art. 725 C. Com. şi 975 C. 
Civ. declară formal că creditorii 
pot cere în numele lor personal, 
anularea tuturor actelor, plăţilor 
şi înstrăinărilor frauduloase fă- 
cute de debitor în prejudiciul 
drepturilor lor; că prin urmare 
dinșii trebue a justifică în acest 
caz în mod legal, insolvabilitatea 
debitorului, că actul atacat ea 
fraudulos a fost în adevăr făcut 
cu scopul de a-i frustră și că 

    

  

725 163 

creanțele lor existau în momen- 
tul facerei actului a cărui anulare 
0 cer; că debitorul devenea prin 
aceasta insolvabil sau îşi mărea 

” insolvabilitatea și că cel de al 
treilea avea cunoștință despre a- 
ceasta. 

C. Apel Buc. III în 1894 în 
Dreptul pe 1894 pag. 412. 

6. Numai atunci terțiul — față 
de care s'a anulat un act pe baza 
acţiunej pauliane—ar puteă opune 
în compensaţiune preţul plătit de 
dinsul falitului, cînd ar fi dove- 
dit că acel preţ a folosit eredito- 
rilor, adică a servit la despăgubi- 
rea vre unuia din ei; altfel sin- 
gura cale ce rămîne terţiului este 
aceia a unui dobinditor evins; el 
are, prin urmare, dreptul de a 
cere ca falitul să-l despăgubească 
de preţul sau' pagubele rezultate 
pentru dînsul din revocarea ce- 
rută de creditori, drept care se 
reduce în definitiv la ceia ce ar 
prisosi peste ereanţele creditorilor 
cari au dobindit revocarea, de va 
prisosi ceva. 

C. Apel Buc. I în 18998 în Drep- 
tul pe 1898 pag. 130. 

7. Deși actul de vînzare s'a a- 
nulat în urma exerciţiului acţiu- 
nei pauliane, însă hotărirea de 
anulare, constatind că cumpără- 
torul a plătit preţul, s'a recunos- 
cut prin aceasta o creanţă, care 
nare trebuinţă a mai fi recunos- 
cută în mod deosebit prin o de- 
osebită cale judecătorească. 

In caz de anularea unei vin- 
zări din partea creditorilor frau- 
daţi în urma exerciţiului acţiunei 
pauliane, cumpărătorul nu se 
poate despăgubi din vînzarea i- 
mobilului împreună cu creditorii 
asupra cărui imobil aceștia îşi 
exercită urmărirea ; că cumpără- 
torul se poate despăgubi numai 
din prisosul ce ar rămîne din vin-
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zarea imobilului în urma satisfa- 
cerei creditorilor. 

0. Cas. I1 în 1998 Bul. p.556 
8. Doctrina și jurisprudenţa 

sunt aproape unanime a reeunoa- 
ște că nulitatea actelor, pe baza 
art. 725 și 726 este relativă şi a- 
cordată exclusiv numai în favoa- 
rea masei credale ; că ea nu poate 
să profite “falitului, care n'are 
dreptul a reveni asupra actelor ce 
a contractat liber și în deplină 
cunoștință de cauză; că concor- 

“datul nu poate prejudiciă întru 
nimie pe cei cari n'au participat 
la el, dacă sunt privilegiați, şi că, 
prin concordat masa creditorilor 
fiind dizolvată, nu se poate con- 
cepe ca un drept exclusiv al ei 
și pe care nu-l mai poate exer- 
cită să-l transmită falitului. 

Trib. Prahova 1 din 1901 în 
Dreptul pe 1901 p. 650. 

9. Conform principiilor stabilite 
de codul civil, creditorii pot exer-. 
cită toate drepturile şi acţiunile 
debitorului lor, conform art. 974 
€. civ., și ei pot chiar, pe cale 
incidentală să atace ca fiind si- 
mulate, actele de înstrăinare fă- 
cute de debitorul lor, iar dovada 
simulaţiunei poate fi făcută prin 
toate mijloacele de probaţiune, 
prin martori, ca şi prin prezump- 
țiuni; căci ei fiind terţii persoane, 

-nu pot fi în măsură -a produce 
contra lor dovadă scrisă. 

T'rib. Ilfov Com. Po. 460/901 în 
C. Jud. No. 47/902. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 726. Se presum, fă- 
cute în_frauda creditorilor 
și în” lipsă de probă conira- 
rie, se anulează, îață cu ma- 
sa creditorilor, următoarele 
acte, dacă sunt survenite în 
urma datei încetărei plăţilor: 

    

Art, 725—726 

10. Donaţiunea făcută prin con- 
“tractul de căsătorie de un tată 
fiicei sale ca o constituire de dotă, 
și fără obligaţiuni reciproce, are,— 

„din punct de vedere formal şi de 
fond—earacterele nu ale unui act 
cu titlu oneros, ci ale unei ade- 
vărate donaţiuni supusă la toate 
regulele de drept comun privi- 
toare la actele cu titlu gratuit, 
și deci supusă și acţiunei pau- 
liane. 

În consecință, o asemenea do- 
naţiune făcută posterior încetărei 
plăţilor donatorului declarat falit, 
va trebui să fie anulată în profi- 
tul masei creditorilor ; chiar cînd 
ar fi considerată constituirea de 
dotă ca act cu titlu oneros, dacă 
se stabjlește că a existat fraudă 
din partea părintelui constituitor 
și a fiicei sale.., și chiar cînd din 
partea fiicei ar există bună cre- 
dință, căci drepturile creditorilor 
cari caută a evită o pierdere, me- 
vită mai multă favoare de cit 
fiica care nu urmărește de celt 
cîştig în favoarea sa și u soţu- 
lui său. 

Cas. fr. 30 lan. 1828; Apel Bor- 
deaux 2 Mai 1826; Apel Caen 7 
Marte 1870; Cas. Belgique 9 Ian. 
1890; Apel Paris 27 lulie 1894; 
Apel Orleans 8 lunie 1898. 

Contra Cas. fr. 11 Nov. 1818 
în Fuzier-Herman Cod. Civ. an- 
note II p. 1138; a se vedea și ju- 
rispr. No. 15 de la art. 724. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 709. Si presumono 
fatti in frode dei creditori, 
e in mancanza della prova 
contraria sono annullati ris- 
petto alla massa dei credi- 
tori, qualora siano avvenuti 
posteriormente alla data



Art, 

1) Toate actele, plăţile și 
înstrăinările cu titlu one- 
TOS, cind cel de al treilea 
curioştea starea de încetare 
a plăţilor în care se găsea 
comerciantul, cu toaie că 
încă nu eră declarat falit ; 

2) Actele şi contractele 
comutative, în cari valorile 
date sau obligaţiunile Inate 
de falit întrec cu mult ceia 
ce i sa fost dat sau pro- 
mMiS ; 

3) Plăţile, datoriilor ajun- 
se la scadenţă şi exigibile, 
cari nu au fost efectuate în 
bani sau cu efecte de co- 
merţ ; 

4) Gajurile, anticrezele şi 
ipotecile constituite asupra 
bunurilor debitorului. 

Aceiași prezumpţiune va 
avea loc și. pentru actele, 
plăţile și înstrăinările, cu 
ori ce titlu, făcute în cele 
zece zile anterioare decla- 
rațiunei în faliment, chiar 
în lipsa punctelor extreme 
sus enunțate. 
(Com. 708, 722, 795, 797: 
C. Civ. 945, 947, 1200, 1202, 
1685, 1697, 1746, 1769; Ital. 
709; Fr. 445, 447; Belg. 
445, 446). 

Bibliografie. 
N. Toneanu: falimente fuse. II p. 281 ȘI urm.; 

  
T. Stehan: Curs; V. Dimitriu: 
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della cessazione dei paga- 
menti : 

1) tutti gli atti, i paga- 
menti e le alienazioni a ti- 
tolo oneroso, quando il ter- 
Zo conoscesse lo stato di 
cessazione dei pagamenti in 
cui si trovava il commer- 
ciante, benche non ancora 
dichiarato îfallito ; 

2) gli atti e i contratti 
commutativi in cui i valori 
dati o le obbligazioni as- 
sunte dal îallito sorpassino 
notevolmente ci6 che a lui 
€ stato dato o promesso ; 

3) i pagamenti di debiti 
scaduti ed esigibili che non 
siano stati eseguiti con da- 
naro o con efleiti di com- 
mMercio ; 

4) i pegni, le anticresi e 
le ipoteche costituite sui 
beni. del debitore. 

La stessa presunzione ha 
luogo per gli atti, i paga- 
mentie le alienazioni a qua- 
lunque titolo avvenuti nei 
dieci giorni anteriori alla 
dichiarazione di fallimento 
anche in 'difelto degli es- 
tremi sopra enunciati. 

Cuvs p. 1817 urmm.; C 
M. A. Dumitrescu: Coment. Cod. Com. VI p. Bll şi urm.; D. Alexandresco: Comeni. Cod. Circ. V p. 236 nota, IX p. 53 nota 2, Xp. 616 urm. şi 695; F. Ciorapciu: 

pertor. de jurispr. Il; |. N. Cezărescu-E. Dan: 
Emcic. jurid. Ii; L Barozzi: Re- 

Cod. falimentelor adnotat art. 726; Vidari VIII No. 7642 urm.; AL. Degr6: Scrieri juridice ll p. 133; L. Bolaffio-Mase Dari art. 709; Al. Ingaramo: 
viâre p. 694 urmm.; 700 urm.; P. 

Giurisprudenza art. 709; 1. Bohl art, 709; E. F. Bi- 
Namur III p. 55—66. 

Doctrină. 1. Despre natura, creanţelor pe cari legea în art. 726.
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le deelară anulabile față cu masa creditorilor. —nu se face distineţi- 
une de civilă sau comercială. Destul numai ca plata să fie făcută 
înainte de scadență, după încetarea plăţilor și va fi declarată nulă, 

„dacă reprezentantul legal al creditorilor, sindicu!, o va cere. Acţiu- 
nile intentate în anulare în cazul art. 726 se apropie de acţiunea 
pauliană din art. 725, însă se deosebesc de ea prin aceia că acţiunea 
pauliană se exercită de fie câre creditor, iar: acțiunea în anulare e 
exercitată de sindie în numele tuturor creditorilor. 

În ce privește actele făcute de falit în perioada -celor 10 zile 
ce preced ziua cînd s'a dat sentința declarativă, legea declară că 
sunt atinse de prezumpțiunea fraudei, fără a se mai cercetă de sunt 
întrunite condiţiile impuse mai sus în text. Sindieul va fi în drept a 
cere anularea, dovedind numai că data încheierei lor cade înlăun- 
trul celor 10 zile, fără a se preocupă.de încetarea plăţilor, care este 
o condiţiune esenţială pentru a se deschide falimentul. Nu-i necesar 
a se stabili că cel de al treilea cunoștea că comerciantul cu care a 
contractat eră sau nu, în încetare de plăţi. 

Rațiunea acestei măsuri luate de legiuitor se întemeiază pe 
faptul că cu cît comereiantul'se apropie de momentul încetărei vieţei 
sale comerciale, cu atit devine mai puternică impulsiunea de a luă 
precauţiuni asigurătoare pentru ziua fatală. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/9141 p. 1817 urm. În același 
sens C. N. Toneanu falimente fase. II p. 284). . 

2. Rațiunea pentru care legiuitorul presupune unele acte ca 
frauduloase, permiţind însă proba contrară. se explică lesne : aceste 
acte nu sunt absolut ilicite, n'au nimie cari în mod necesar să fie 
considerate ca fraudulose, însă pot deveni sau a se consideri ca 
frauduloase, atunci cînd concură ovare cari circumstanţe particulare, 
cari denotă intenţiunea de a favoriză vr'un creditor în dauna altora, 
sau numai de a schimbă condițiunea patrimonială a falitului; şi 
fiind că se vede că natura acestor acte nu este intrinsecamente nulă, 
terţii cari sunt în raporturi juridice cu falitul pot să creadă de multe 
ori în bună lor credință, că săvirșindu-le nu fac nimic ilicit sau pre- 
judiciabil celorlalți creditori. De aceia legea le permite de a se sus- 
trage de la prezumpţiunea de fraudă care este juris tantam, dacă 
reușesc să probeze buna lor credință. Se înțelege că sindicul în in- 
teresul masei, poate probă totdeauna, contrariul alegaţiunilor credito- 
rilor. (C. N. Toneanu falimente fase. II p. 983. Vezi și M. A. Dumi- 
trescu Cod. Com. Comentat VI p. 514). 

3. Dacă terţiul nu va reuși să facă dovadă, că deși cunoștea 
starea de încetare de plăți a comerciantului, dar el a fost de bună
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credinţă, măcar că masa a fost prejudiciată sau deși a fost de rea 
credință dar.masa nu a suferit nici un prejudiciu, dacă nu va probă 
una din aceste doui împrejurări, contractul i se declară nul față de 
masa. creditorilor; el va trebui să restitue ce a primit fără drept, iar 
pentru prestaţiunea lui întreagă, va veni, în principiu, ca simplu 
creditor la. masă, | 

(A. A. Dumitrescu op. cit. p. 517). Vezi și Alauzet VII No. 
2526; Thaller No. 1810; Cuzzeri N. 231. Contra Vidari No. 7649. 

4. Contractul de antiereză se desființează prin faliment ? Sunt 
două păreri: 

a) Afirmativa: Dreptul ereditorului anticrezist se exercită asupra, 
imobilului remis lui de datornie prin culegerea fructelor în mod pe- 
riodic, cu obligaţia a le impută în fie care an înţăi asupra procente- 
lor și apoi asupra capitalului. Antiereza nu produce efect de cît în 
raporturile dintre debitor și creditor, fără a conferi creditorului vr'un 
drept real asupra imobilului; deşi se asamănă întru cit-va cu gajul, 
însă nu atribue creditorului nici un privilegiu și nu are niciun efect 
faţă de terţii. Sentința declarativă, privind pe falit de administraţia 
bunurilor sale, rezolvă de drept contractul de anticresă şi face să 
reîntre fondul, în administraţiunea falimentului, ereiăt în interesul ere- 
ditorilor cari sunt terţii față de creditorul anticrezist, întru cît ei nu lu- 
crează jure debitoris, ci exercită drepturile lui prin mijlocul admi- 

- nistraţiei falimentului. Sentința declarativă suspendind de drept eur- 
gerea dobinzilor negarantate prin ipotecă, gaj ori alt privilegiu, lă- 
sînd anticreza să subziste s'ar creă o inegalitate între creditori, întru 
cît anticresistul ar continuă să ceară interesele creanţei saleprin mij- 
locul pereeperei fructelor. Codul civil nu atribue alt efect contractu- 
lui de antiereză de cit între debitor și creditori sau erezii lor; ori 
art. 720 nu creiază nici un drept excepţional. 

b) Negativa se bazează pe dispoziţiile art. 726 Cod. Com. în 
care se prezumă făcute în frauda creditorilor anticrezele survenite 
cu 10 zile anterioare deelaraţiunei de falimenţ, și dacă sunt surve- 
nite posterior datei încetărei plăţilor se presupun făcute în mod frau- 
dulos, pînă la proba contrarie. Dacă falimentul ar desfiinţă antiereza 
față cu masa creditorilor, art. 726 par mai fi trebuit să îlgureze în 
cod. Dreptul de anticreză fiind real, el trece asupra ereditorului 
prin culegerea fructelor pină ce un alt drept se exercită asupra imo- 
bilului, cum de ex. vînzarea (art. 811 C, Com.) Atunci cînd fondul 
se vinde, anticreza se desființează, ea nu se desființează mai înainte, 
întru cît nu este prevăzut îu lege că în timpul procedărei vinzărei, 
fructele trebuese să se adaoge la masa activă a falimentului. Pe 
lingă acestea, art. 726 pr. c. prevede transeripțiunea anticrezei ; de
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aci se poate deduce că anticreza, este un drept real, care se poate opune terţiilor, cînd această, transeripţiune s'a îndeplinit. 
(C. N. Toneanu op. cit. p. 198 urm.); 
Preferim această din urmă părere care este şi conformă cu principiile în materie de anticreză și cu intenţia legiuitorului co- mercial. 

5. Dacă plăţile derivate dintr'o condamnare judecătorească sau executare forțată, sunt ele lovite de prezumpțiunea de fraudă din 
No. 1 art. 726? 

În sens afirmativ se susține că trebue să se anuleze nu numai ori ce plată făcută de falit în mod spontaneu, dar și acelea pe cari 
le efectuiază constrins de autoritatea judecătorească, de portărel ; pentru că spontanietatea sau. conlucrarea la această plată prin con- 
duita sa, nu împiedică ca o parte din patrimoniul său, să poată fi 
sustras de la drepturile ce le are asupra lui masa credală, pentru că 
aceasta sufere o daună, pe cînd creditorul își procură o condițiune 
privilegiată. Astfel că nu trebue să distingem - între plata voluntară 
și forţată, bazîndu-ne pe considerațiunea că în momentul cînd este 
constatată încetarea plăţilor, patrimoniul falitului trebue să treacă 
întreg masei creditorilor, pentru a fi egal repartizat între ei după drepturile ce fiecare le are; de unde urmează că nu trebue nici o 
dată să fie tulburată și compromisă această egalitate de tratament între creditori ; că deci legea trebue strict observată ca scop suprem al procedurei falimentului. - 

În sens negativ se susţine că plăţile forțate, adică cele ordo- 
nate de justiţie nu întră în prevederile art. 726 chiar cînd ereditorul 
plătit cunoștea starea de încetare de plăţi: a) Din coordonarea art. 
724, 725 și 726, rezultă că pentru actele anulabile, trebue a se de- 
osebi cele indicate de 725, — în sensul că elementele acţiunei pau- 
liane, trebuese stabilite, probate de acel care atacă actul ca făcut 
cu rea credință și în frauda drepturilor sale—de cele aratate de art. 
726, care tratind mai special oare care acte suspectate de fraudă, cu 
fiind posterioare datei încetărei plăţilor legea a voit să fie presupuse 
numai ca frauduloase, pînă la proba contrară, pusă în sarcina celui 
ce susține validitatea actului. Prin urmare numai în condiţiile art. 725, nu și 726, se pot atacă plăţile făcute de falit pe baza unei exe- 
cutări forțate. 5) Distincţiunea celor două feluri de plată rezultă din 
codicele vechiu italian din 1865 corespunzător lui 709 “actual şi lui 
726 romin, afară de dispoziția care admite proba contrară presump- țiunei de fraudă, care se trage din cunoștința stărei de faliment; de unde urmează că nu se lovese actele cari au fost săvirșite în mod 

pă
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legitim și de bună credință. ce) Distineţiunea rezultă și din spiritul legei, de oare: ce cele alte cazuri văzute în art. 726, se referă la fapte voluntare sau la, operaţiunile debitorului devenit în-urmă falit d) Este o eroare juridică a se susține nulitatea urmărirei cînd ne aducem aminte că pînă la declaraţiunea falimenţului debitorul își păstrează posesiunea bunurilor și deplina capacitate civilă conf. art, 717 Cod. Com. și că prin urmare fiecare creditor la rindul său tre- bue să aibă puterea pină în acea zi să-și valorifice drepturile sale direct contra debitorului. | 

- Busţinătorii acestei a doua păreri fac o distincțiune în ce pri- vește actele, ete. prevăzute la No. 1 de sub art. 726 în cazurile în cari. falitul săvirșindu-le primește de la terţii justul echivalent al sumei date și acest just echivalent există în natură sau-în valori corespunzătoare la data încetărei plăţilor. Atunci interesul masei ne fiind de loe atins——prin efectul acelui act sau plată—nesăvirşindu-se de cit o substituţiune de valori egale între ele și lipsind dauna, ar lipsi și raţiunea de a presupune frauduloasă acea, operaţiune, spre a 0 anulă. “ Si 
(C. W. Toneanu op. cit. pag. 289 urm. și M. A. Dumitrescu 0p. cit. pag. 520). 

6. Sunt socotite în frauda creditorilor : compromisul, Împrumu- tul, cesiunea, transacţiunea, recunoașterea unei datorii, acte făcute în perioada suspectă, cel de al treilea cunoscînd starea de încetare de plăţi. 
(C. W. Toneanu op. cit. pag. 291 urm., M. «4. Dumitrescu, op. cit. pag. 527, 531 urm.). 
7. Asemenea și vinzările, cumpărările, cînd vinzătorul, cumpă- Tătorul, cunoșteau starea de încetare de plăți a comerciantului. (În alin. II se cere disproporțiunea de valori, deci alt element de cît în alin. 1). Dacă vinzarea se anulează pentru  subachizitorul do- 

bînditor cu titlu oneros, actul se va anulă numai dacă subachizitorul a fost de rea credință ; iar dacă subachizițiunea a fost cu titlu gra- tuit, anularea îl va isbi și pe subachizitor, măcar de ar fi de bună credință. | 
Dacă vinzarea, se anulează, achizitorul va restitui bunul, dar în schimb masa e obligată să-i redeă contraprestaţiunea lui, dacă cumva, se mai găsește în natură sau valoarea ei în limita lui quatenus lo- cupletior ; aceasta pe baza principiului de echitate că nimănui nu e permis să se imbogăţească în dauna altuia. În aceste două eazuri, terțiul e creditor al masei. Pentru valoarea cît nu s'ap putea des- păgubi în această calitate, va veni la masă ca creditor, 
(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 522 urm.).
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8. Este valabilă transcrierea unei vinzări imobiliare făcute în 
bună, credință înainte. de încetarea plăţilor, fie că sa cerut şi ob- 
ținut această transcriere atit înainte cit și după încetarea plăţilor, 
pentru că contractul de vinzare a fost perfect din momentul con- 
simțimintului, iar cumpărătorul în momentul cînd își transcrie 
actul său, caută să-și asigure dreptul lui contra terţiilor eari ar puteă 
dobindi de la vînzător drepturi reale asupra acelui imobil. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 523 urm.). 
9. a) Creditorii falimentului nu pot să se prevaleze de art. 726. 

contra unui partaj, fie de succesiune, fie de societate, la care a luaţ 
parte comerciantul în timpul perioadei suspecte. Ei nu pot de cît 
să facă opozițţiune conf. art. 785 Cod. Civil. Odată însă partajul fă- 
cut e definitiv. , 

(Alanzet VII No. 2498, Sacerdoti pag. 68). 
5) Creditorii se pot prevală de disp. art. 726 pentru că legea, 

nu distinge ; zice actele, dar chiar dacă s'ar distinge că partajul nu 
întră în vorba actele, el întră în expresiunea „înstrăinările cu titlu 
oneros“ de oare ce partajul e un act cu titlu oneros. Apoi să se 
observe că art. din Cod. de comerţ cere condițiunea ca terțiul, adică 
copărtașul în speţă, să cunoască starea de încetare de plăţi ; prin ur- 
mare situațiunea care pare așă de severă pentru copărtași, e în reu- 
litate analoagă cu situaţiunea, pe care o face legea celorlalţi con- 
tractanţi: cumpărătorii, cosehimbiştii. În al treilea rind nu e bun 
argumentul derogării la arţ. 785 C. C.; acest argument nu are tărie 
căci codul de comerţ isbește de nulitate o mulțime de acte, pe cari 
acţiunea pauliană nu ie poate atinge. Art. 785 cînd a fost redactat 
n'a avut în vedere de cît acţiunea pauliană din codul civil, și de 
aceia vedem că acest articol face trimiteri la acţiunea pauliană, dar 
nu trimite de loc la codul de comerţ. Dacă ar fi înțeles să deroage 
și la articolele noastre din codul de comerţ ar fi făcut o trimitere 
și la ele. În fine a se aplică art. 785 creditorilor unui comerciant, 
este a-i lăsă fără protecţie, dat fiind numărul obicinuit mare al aces- 
tor creditori cum şi depărtarea lor. | 

Bonelli No. 410, 422; Cuzzeri Ed. 2 No. 265; Ramella No. 305 
Thaller No. 1817; Lyon Caen VII No. 390; Degre Serieri juridice ; 
AM A. Dumitrescu VI p. 530. 

10. Art. 726 alin. 1, nu se aplică la încasările pe cari falitul 
le face de datorii ajunse la scadență, măcar că debitorul care a 
plătit, comerciantului în stare de incetare de plăţi ştiă că comereian- 
tul e în încetare de plăți. Lasă că de fapt mai totdeauna debitorul 
plătitor ar fi reușit să înlăture prezumpţiunea din art. 726, dovedind
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buna lui credință, căci de ex. nu putea amină plata ca să se expue: 
la acte judecătorești, pe cari le ar fi exercitat creditorul în contra 
vi, înainte de declararea în faliment. ! 

(4. A. Dumitrescu op. cit. pag. 531 Bon.ili pag. 743). 
Această plată poate fi anulată cînd terţiul care plăteşte ştie că, 

creditorul său este în stare de încetare de plăți. 'Terţiul n'ar putea, 
zice în apărarea sa, că plătind la scadență uzează de un drept al 
său, de oare ce dacă el are dreptul de a plăti are şi datoria de a 
nu prejudiciă pe nimeni. Ori plătind falitului în atari condițiuni și 
prejudiciind astfel interesele. masei substituite lui, se poate zice că 
el plătește rău şi deci trebue să plătească încă odată pînă la con- 
curența sumei de care în mod ilicit a -fost prejudiciată masa. Orice 
subtilitate de 'raţionament, ori ce aforisme juridice (qui jure suo ac- 
titur nemini facit înjuriam) cari sar invocă în această privinţă, 
trebue să cedeze înaintea consideraţiunei supreme, că orice act care: 
aduce daune masei san care schimbă condiţiunea patrimonială a fa- 
litului, poate să fie anulat, dacă acel ce primește de la falit sau îi 
dă, știe că el a încetat plățile. 

(C. N. Toneanu op. cit. pag. 296; Vidari No. 7650). 
11: Dacă un terţiu plătește în numele lui, pe unul sau mai. 

mulți creditori ai falitului, după încetarea de plăţi și chiar datorii 
neajunse la seadență și știind că debitorul e în încetare de plăţi. 

„ toate aceste plăţi nu cad nici sub art. 724 nici sub 726 întru cit nu 
se micșorează de fel patrimoniul falitului, nici se agravează situa- 
țiunea lui juridică, terțiul nefiind nici debitor nici mandatar al 
falitului. Ă 

(M. A. Dumitrescu op. cit. p.536. CN. Toneanu op. cit. p. 297. 
12. Dacă obligaţiunea principală contractată de falit dnpă în- 

cetarea plăţilor este anulată, această anulare atrage după sine şi 
„nulitatea fidejusiunei prestată de un terțiu ? 

I opiniune: Anularea obligaţiunei principale atrage nulitatea 
fidejusiunei prestată de un terțiu. În adevăr fidejusiunea nu poate 
există de cit pentru o obligaţiune validă ; exceptăm cazul de mino- 
ritate al debitorului, căci atunci obligaţia principală putind fi deela- 
rată nulă în virtutea unei excepțiuni personale a debitorului, fideju- 
siunea rămîne perfect valabilă. 

Ori incapacitatea din art. 726 nueo ineapacitate personală, 
căci ineapacităţi personale sunt numai acele cari se referă la starea 
de capacitate a obligatului, (minori, interziși, femei "măritate și în 
genere toţi acei căror legea le interzice oare cari drepturi). Dar în 
cazul art. 726 obligaţia se anulează nu din cauza unei incapacităţi.
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in virtutea unei excepţiuni personale, ci în virtutea prezumpţiei de 
fraudă faţă eu creditorii săi, nedesminţită prin proba contrară ; în 
cit trebue să aplicăm nu excepțiunea ci regula generală din art. 
1653 C. Civ. În acest caz domnește prezumpţiunea de fraudă nu 
starea de incapacitate. 

II] opiniune : anularea obligaţiunei principale nu atrage anula- 
„rea fidejusiunei. ai - 

Admiţind principiile stabilite în prima opiniune și specificate de 
legiuitor prin art. 1653 C. C., adică că excepţiunile personale din 
acest articol, nu se pot opune de fidejusor, însă coordonind acest 
articol cu 1681 C. Civ. nu rămtne nici 0 îndoială că excepţiunile pe 
cari girantul le poate opune: creditorului “sunt excepţiunile cari se 
cuvin debitorului principal, însă cari sunt inerente datoriei, adică 
nu-i dă facultatea de a opune excepţiunile ce sunt curat personale 
debitorului. Excepţiunile personale în opozițiune cu cele inerente da- 
toriei de care vorbește art. 1681 sunt acele cari nu privesc obliga. 
ţiunea însăși, ci rezultă dintrun privilegiu acordat persoanei debito- 
rului. Excepţiunile personale cari nu sunt inerente datoriei și cari 
au efectul de a face să se anuleze obligaţiunea, trebue să lovească 
o cerință esenţială a obligațiunei şi -deci nu pot să fie relative de cit 
la eapacitatea de a contractă, fiind această cerință una din acele nu 
mai, cari se referă la persoană. 

Însă acţiunea în nulitatea obligaţiunei principale fiind o acţiune 
pâuliană, ea nu atacă o cerință esenţială a obligaţiunei şi deci nu e 
prevăzută de art. 1653 C. Civ., ci este o excepțiune de nulitate pen- 
tru fraudă, care dacă nu poate fi pusă sub excepţiunea din art. 1653 
al. 2, apoi nu poate nici să i se aplice regula din al. 1 al aceluiași 
articol, pentru a declară ineficace fidejusiunea ca accesor al obliga- 
țiunei ; pentru motivul că obligaţiunea principală în caz de fraudă 
nu se anulează de cit faţă cu masa credală și numai pînă la con- 
curența daunei pricinuită ei, răminind valabilă între părţi. Mai mult 
încă, acţiunea din art. 726 nu este o acţiune de nulitate căci nu 
atacă actul în substanța “sa, ci se bazează pe faptul accidental al 
fraudei în dauna creditorilor, nu tinde a anulă actul ci a repară 
dauna făcută masei, răminînd eficace între contractanţi. Așă că faţă 
tu estensiunea din art. 1653 C. Civ. şi cu natura efectelor acțiunei 
revocatorie dată masei credale pentru apărarea drepturilor ei, nu 
poate să se considere nevalidă obligațiunea luată de comerciant în 
timpul stărei “de încetare a plăţilor și deci fidejusiunea care e acce- 
sorie ei, trebue să subsiste cu toată revocarea făcută de creditori.
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„(Din Falimentele d-lui C. W. Toneanu IL pag. 297 urm. Vezi Și. 
M. A. Dumitrescu pentru a doua opiniune op. cit. pag. 558). 

13. Din comparaţia al. 1 și 2 din art. 726 rezultă pentru al. 2 
că sindicul nu mai e dator să dovedească că terțiul cunoștea înce- 
tarea ; aceasta se explică: în alin. 1 e vorba de acte cu titlu oneros, 
în cari fie care parte vrea să-și procure un avantaj, mai mult sau 
mai puțin echivalent și prin urmare actul în sine însuși nu e de așă, 
natură în cit să facă daună masei, deci, pentru a-l putea anulă, e. 
logie să se ceară proba cum că cel care a trătat cu falitul cunoşteă, 
încetarea plăţilor ; sindicul să dovedească că cu toată onestitatea in- 
trinsecă a actului, el trebue anulat, pentru că terțiul știă că falitul. 
e în încetare de plăţi și trebuiă să se abţie de la ori ce act juridie: 
care ar modifică condițiunea unui patrimoniu care acum nu mai a- 
parţinea nici falitului, nici creditorilor în mod individual ci masei. 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 543). 

14. Art. 726 al. 2 nu se aplică la contractele aleatorii pentru 
că textele din Dreptul civil ne spun că e cu totul alt cevă un eon- 
tract comutativ și alt cevă un contract aleatoriu iar al. 2 consacră. 
o derogare și derogările sunt de strictă interpretare; însă contrac- 
tele Aleatorii cad sub prevederile al. 1 din art. 726. 

(M. A. Dumitrescu idem pag. 5144). 

15. Prin efecte de comerţ în aliniatul 3 se înţeleg acele titluri 
cari în comerţ sunt considerate drept.bani și se întrebuinţează ca 
ţinind loc de monedă. În privinţa enumerărei uni autori consideră 
ca efecte de comerţ titlurile cari reprezintă promisiunea de a plăti, 
sau de a face să se plătească o sumă de bani și cari sunt transmi- 
sibile prin gir ; prin urmare acești autori exclud titlurile de rentă, 
acţiunile din obligaţiunile societăților anonime. Cuzzeri Ed. 2 No. 
263, Vidari No. 7662, Alauzet No. 2514 ; alţii între cari Lyon Caen 

înțeleg efectele de comerţ niște inscrisuri cari. constată, sub forme 
variate, obligaţiunea, de a plăti o sumă de bani și transmisibile prin 
gir sau din mină în mină; inscrisuri cari servă de instrument de 
plată și înlocuese numerariul; astfel sunt poliţele de caric, scrisorile 
de trăsură, acţiunile și obligaţiunile societăţilor comerciale, bonurile 
de tezaur, rentele statului, obligațiunile judeţelor, comunelor, etc. 

(0. N. Toneanu op. €it. pag. 303 urm. și M. A. Dumitrescu 
0p. cit. pug. 547). 

16. Este valabilă plata, nu numai dacă se face prin mijlocul 
transmiterei prin gir a unei cambii sau cek, dar chiar dacă debitorul 
trage el o poliţă la ordinul creditorului sau un cek, căci şi acestea 
sunt efecte de comerţ. E valabilă chiar şi emiterea unui bilet la.
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“ordin ; dacă creditorul ignoră în momentul emiterei starea de înce- 
tare de plăţi și transmite biletul mai departe prin gir, iar înainte 
“de declarare comerciantul plătește acest bilet, chiar dacă posesorul 
biletului ştie încetarea de plăţi, plata e valabilă ; pentru primul bene- 
ficiar fiind că nu cunoștea starea de încetare în momențtul cînd s'a emis 
biletul la ordin, nu poate fi silit a vaportă valoarea la masă. Dacă 
beneficiarul nu transmite biletul la ordin cei-l încasează el, știind în 
acel moment că emitentul e în încetare de plăţi atunci va trebui 

-să raporteze. | 
(M. A. Dumitrescu pag.. 551 și autorii citați acolo : Alauzet No. 

2514, Bonelli 435 ; Cuazeri Ed. No. 263 ;  Phaller 1840 ; Lyon Caen 
“VII 343), | - 

17. Alin. 3 w'are aplicaţie în obligaţiunile alternative, faculta- 
tive, plăţilor printr'un viriment, plăţilor în natură a unui ordin în 
produete, compensaţiei legale în perioada de la încetarea plăţilor 
pină la declararea în faliment, lucrurilor date în deposit; în ce pri- 
vește .plafa în natură a unui ordin în producte, va fi anulabilă și 
presupusă în fraudă, dacă plata s'ar face în bani, căci ceia ce legea 
a voit să anuleze, a fost prestarea anormală a altor lueruri de cit 
acele la cari s'a obligat falitul. | 

(M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 552 urm. și autorii citați: Cuz- 
„zeri No. 260 ed. 2; Alauzet VII No. 2513; Lyon Caen et Ren. VII 
No. 340; Phaller. No. 1840; .- Vidari No. 1663. 

18. Anulabilitatea în alin. 4, cuprinde atit sarcinile constituite 
pentru garantarea obligaţiunilor luate de falit, cît și sarcinile con- 
stituite de falit pentru garantarea obligaţiunilor luate de terţii. Ceia 
-ce importă este ca, garanţiile masei să nu fie micșurate din cauza 
sarcinilor puse pe bunurile falitului, iar nici de cum ca ele să de- 
pindă de obligaţiuni luate de el sau garantate de el. Şi prin a con- 
trario, dacă garanţia a fost dată de un terțiu pentru o obligaţiune. 
a falitului, dispozițiunea de mai sus nu va avea nici 0 aplicaţiune. 

— Nu importă că obligaţiunea garantată a fost făcută într'o 
formă sau alta de natură comercială sau civilă, cu titlu oneros sau 
gratuit și așa mai departe, pe cit timp dreptul masei suferă din 
această ori ciţ de mică atingere, sarcina este tot anulabilă. 

— Nu importă cu obligaţiunea garantată în acest chip să nu fie 
ajunsă la scadență, cum mai adesea se întimplă, sau să fie ajunsă și 
neplătită ; ceia ce poate rezultă din aceste două situaţiuni este că 
în cazul al doilea prezumpţia de fraudă va fi mai forte de cit în: 
primul, pentru că de regulă garanţiile se dau sau la nașterea ohli- 
gaţiunei sau pe timpul duratei ei, iar nu după aceasta,
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— Emuneraţiunea făcută de lege flind taxativă, toate celealte 
cazuri necuprinse în ea, trebuesc excluse de la prezumpțiunea de 
fraudă și deci neanulabile. Astfel sunt privilegiile (afară de cele ce 
derivă din gaj de și convenţionale) de ovare ce ele au drept cauză 
nu fapta omului Gi voinţa legei. 

(Din falimentele d-lui Toneanu IL p. 305 urm.). 

19. Gajul ea ori ce contract spre a puteă fi anulat, trebue să 
fie constituit în mod legal, contrar el este un act nul nu anulabil. 
Dacă cu ocazia constituirei gajului nu s'a dat în posesiunea credito- 
rului obiectul constituit, gajul este nul; chiar dacă contractul de gaj 
a fost constituit mai înainte de încetarea plăţilor, însă întru cât re- 
miterea cerută de lege n'a avut loc nici după încetarea. plăţilor, eon- 
tractul nu mai este anulabil, ci nul. Prin urmare în acest caz masa 
credală, mare nevoe de auză, de disp. art. 726 al. 4, ci n'are de cît să 
ceară a se declară nul contractul, din cauză cu una din condiţiunile esen- 
țiale ale gajului lipseşte, toemai acea care dă creditorului privilejul. Dacă 
însă contractul de și constituit înainte de încetarea plăţilor a fost pus 
în executare —prin remiterea gajului — după încetarea plăţilor, în 
acest caz, contractul este perfecti, iar creditorii vor putea uză de drep- 
tul acordat de al. 4 tocmai din cauză că remiterea a avut loc 
după încetarea plăţilor Și contractul va, fi anulabil i în interesul ma- 
sei 'credale. | 

(C. N. Toneanu op. cit. pag. 309 urm.). 

20. Faţă de textul art. 726, care nu distinge și faţă de lucră- 
zile preliminare italiane, trebue să se creadă că pentru prezumpţiu- 
nea de fraudă, sindicul este destul dacă dovedeşte constituirea ga- 
jului, anticrezei sau ipotecei în urma datei încetărei plăţilor. Nu 
trebue să probeze și anterioritatea datoriei. Art. 726 proelamind o 
simplă prezumpţie juris, urmează că terţiul creditor dacă reușește să, 
stabilească simultanietatea suu ulterioritatea datoriei principale, el a 
dovedit buna sa credință în ce priveşte garanţia reală și a înlăturat 
astfel cu desăvirșire aplicarea art. 726 al. +4, indiferent dacă masa 
a fost sau nu daunată. Nu urmează de aci că creditorul și-a salvat 
definitiv gajul, anticreza sau ipoteca ; mai rămîne un obstacol: con- 
îractul principal să fie apreciat și el la lumina textelor 724—726, şi 
dacă contractul principal va fi anulat, atunci în mod fatal, gajul, 
ipoteca, anticreza: vor avea aceiași soartă : vor fi anulate dar nu pe 
baza $ 4 ca garanţii apreciate în mod independent, ci pe baza $1 
ca contracte accesorii. Sindicul e obligat a face proba că creditorul 
cunoștea starea de încetare de plăţi numai în ce priveşte datoria 
principală, iar creditorul va aveă contra probă.



176 Art. 726 

Bonelli No. 412; Cuzzeri Ed. 2 No. 271; M. A. Dumitrescu op. cit. pag. 575. 
| 

21. Anticreza este o speţă de gaj, ba încă una din speciile cele mai periculoase. Există însă între aceste două contracte diferenţe sub- 
stanțiale: 1) Anticreza mai mult de cit o garanţie cum este gajul, este un mod de plată. 2) Pe cînd în gaj lucrul dat trebue să fie predat ere- ditorului san terţiului ales de părţi, :în anticreză debitorul nu predă nimic, ci lasă ca creditorul să-și apropie fructele imobilului, căruia. sunt unite, pînă la achitare. 3) Pe cînd în gaj, lucrul dat, trebue să, fie restituit în natură debitorului după stingerea datoriei, în anti- 
creză creditorul nu mai restițue nimic, căci el face ale sale fruc- 
tele cu titlu de proprietar. 4) Pe cînd gajul determină un drept de. privilegiu în favoarea creditorului, cu excluderea celorlalţi creditori 
cari nau gaj asupra aceluiaşi lucru; anticreza nu e nici odată ca- pabilă de vr'un privilegiu, pentru că legea nu-i recunoaște nici unul și ea nu produce efect de cit între debitor și creditori, sau erezii 
lor (1702 C. Civ.) și chiar dacă un asemenea contract este recunos- cut legitim, creditorul pentru restul creanţei sale, nare drepturi mai 
mari asupra fructelor imobilului, nepercepute încă, de cit acele ce 
le are ori ce alt creditor chirografar. 

| Astfel fiind, anticrezele constituite în-timpul stărei de încetare 
de plăţi sunt prezumate ca constituite în frauda masei și ereditorul 
favorizat se poate așteptă la anularea lor şi a fi constrins să restitue 
fructele percepute în acel timp, dacă nu probează că a ignorat starea 
de încetarea de plăţi a debitorului său. 

(C. N. Toneanu op. cit. pag. 312 urm. Vidari No. 7573. 
22. Relativ la ipotecile legale, în ce privește frauda sunt mai 

multe opiniuni : 
I) Este presupusă frauduloasă și ipoteca legală în cazul al. 4 

art. 726 și deci anulabilă: 1) gin definițiunea ipotecei se știe că ea 
este un drept real constituit asupra bunurilor debitorului sau de un 
terțiu în avantajul unui creditor, și legea civilă vorbind de titlu con- 
stitutiv al ipotecei zice că ea se constitue nu numai prin convenţia 
părților ci și prin lege şi al. 4 de sub art. 725 vorbind de ipotecile. 
constituite n'a înţeles a exclude pe cele legale. De și declaraţia le- 
gei nu poate fi prezumată frauduloasă, însă fapta omului -poate fi 
frauduloasă şi să tacă suspectă ipoteca legală constituită prin vînza- 
rea imobilelor, căsătorie, tutelă, cind e luată de comerciant în tim- 
pul încetărei plăţilor. 2) Alt cevă e frauda pauliană și alt cevă fra- 
uda prevăzută de lege pentru faliment; nu trebue confundată frauda
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comună din art. 725 cu frauda sui generis din art. 726 şi care pri- 
vește masa a cărei pozițiune economică trebue să rămînă inalterată, 
după încetarea plăţilor. 

UI) Prezumpțiunea de fraudă din art. 726 Ş + lovește numai 
ipotecile convenţionale, nu și pe cele legale. La francezi ipotecile 
legale sunt excluse de la această, prezumpţiune. La noi ca și la ita- 
lieni deși legea tace în privința lor, cu toate acestea trebue să ne 
gîndim că prezumpţiunea de nulitate stabiliță de lege, are de scop 
a distruge manoperele frauduloase, pe cari falitul și ereditorul le-ar 
întrebuință în dauna masei, manopere - cari sunt imposibile în caz de 
ipotecă legală, pentru că nu există fapta voluntară a falitului ; apoi 
nu poate să se prezume fraudulos și nul ceia ce se efectuiază prin 
voința ei. Afară de aceasta, fiind valabilă cauza juridică pentru care 
ipoteca legală s'a, constituit, ipoteca nu se poate separă de obligaţiu- 
nea garantată. Din toate acestea rezultă că, măcar că legea noastră 
tace asupra ipotecei legale, totuși ea nu a voit să le cuprindă în 
numărul ipoteeilor anulabile. Deci ori ce ipotecă legală, determinată 
de ori ce cauză, constituită chiar după încetarea plăţilor, nu este 
supusă pentru aceasta la nici o anulare. 

(Din falimentele d-lui C. W. Toneanu II p. 314 urm. Vezi Și 
Vidari 7679; Tito Alasi p. 423; Calamandrei n. 215 ; Cuazeri Rd. 2 
n. 274; Boneli p. 757; Lyon Caen VII n. 380; Thaller n. 1852; M. 
A. Dumitrescu p. 587). 

23. Prezumpţiunea de fraudă prevăzută în art. 726, pentru ac- 
tele de la $ 4 și în special pentru ipotecă, se poate dărimă prin 
proba contrară. Ce trebue să facă cel ee voește să dărime prezump- 
țiunea din art. 726? Să probeze că nu există cele două elemente 
ale fraudei: Consitium fraudis şi eventus damni, sau numai că nu 
a cunoscut starea de încetare de plăţi? 

1 opiniune :. Prezumpţianea. de fraudă obiectivă, este prezump- 
țiunea de fraudă civilă ;-și pentru a o face să înceteze se cere ca 
creditorul să aducă proba contrară, că adică nu există cele două ele- 
mente ale fiaudei. Argument: frauda aceasta nu e diferită de cea 
civilă și cel ce voeşte a o combate, nu e destul să probeze că a 
ignorat încetarea plăţilor. 

II opiniune : Frauda din al. 4 art. 726 nu este fraudă civilă ș 
creditorul pentru a o face să înceteze n'are obligaţiunea să dove- 
dească că nu există cele două elemente, ci numai că nu a cunoscut 
încetarea plăţilor. Argument: Acţiunea pauliană nu trebue confvn- 
dată cu acţiunile de anulare din art. 726. Aceasta este atit de ade- 
vărat, cu cit art. 725 rezervă expres exerciţiul acţiunei pauliane 
pentru a atacă actele, plăţile și înstrăinările făcute în frauda eredi- 

- 12
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torilor falitului, şi acțiunile din art. 726, nu se deosebesc de acțiunea 
pauliană numai prin răsturnarea probei. Din contra, pentru actele 

prevăzute la $ 1 această răsturnare nici nu -există, căci îu acel caz 
cel ce atacă actul, trebue să probeze frauda ea și în acțiunea pau- 
liană. Apoi din citirea cu atențiune a acestei dispoziţiuni de lege, 
rezultă că sunt alte condițiuni pentru a atacă actele specifice ale 
falimentului decît acelea ce se cer pentru exerciţiul aețiunei pauliane. 

Pentru aceasta este necesar: existența unui act voluntar săvir- 

şit de debitorul comun, cu ştiinţa că va avea un efect dăunător pentru 
masă. Şi dacă actul este bilateral se cere și cunoștința terțiului con- 
tractant despre acest prejudiciu. Din contră cînd se atacă un act 
pentru fraudă prezumată, terțiul care voiește a se liberă de prezump- 
țiunea contrară lui, trebue să facă proba că-el nu cunoştea starea 

de încetare de plăţi a eontraetantului său. Este fraudă preziwmnată nu 

țraudă obiectivă, ea în prima opiniune, pentru că frauda este un ele- 

ment subiectiv. Dacă ea se presupune legată cu oare cari acte,— 
fraus în re,—aceasta nu este pentru că acele acte au în sine și prin 

sine o natură frauduloasă, ci pentru că se presupune că indeplini 
du-le, cel ce le face a prevăzut efectul dăunător pentru creditor, 
avut cunoștință de vătămarea ce le va aduce cu actul pe care-l 

săvirșește. 

(Din falimentele d-lui Toneanu II p. 328 urmm.). 
24. În perioada celor zece zile anterioare deelarărei în faliment 

avem două categorii de acte, unele nule de plin drept față cu masa 

creditorilor și altele anulabile, prezumate în fraudă. 
Actele nule de plin drept sunt în principiu aceleaşi ca cele din 

perioada a doua (art. 724) cari deși nu sunt prevăzute şi în art. 726 
însă aceste acte cad în epoca ulterioară datei încetărei plăţilor. În 

caz cînd data încetărei plăţilor va fi însăși ziua declarărei, atunci e 
cert că, pentru perioada .celor 10 zile, anterioare deelarărei, devine 

iuaplieabil $Ş 2 din art. 724 şi nu vom aveă ca acte anulabile de plin 
drept plata datoriilor neajunse la seadenţă. 

Actele anulabile prezumate de fraudă în perioada celor 10 zile 

sunt actele văzute în arţ. 726 al. 1, 2, 3, 1, fărăca sindicul să mai 

fie dator a probă că terţiul cunoștea starea de încetare de plăţi; 
sau fără a se mai probă că există disproporţie în actele şi contrac- 
tele comutative. Terţiul va fi dator, în actele făcute in această pe- 
vioadă să facă proba. bunei lui credinţe. 

(Din comentariile d-lui M. A. Dumitrescu p. 589 urni.). 

25. |. Asupra chestiunei dacă exerciţiul acţiunei văzută în art. 
126 Cod. Com. îl are numai sindicul sau şi creditorii, doctrina şi ju-
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jurisprudenţa franceza și italiană, arată multă rigurositate în această, 
privință, susținind că numai sindicul are exerciţiul acestor acţiuni. 
(Lyon Caen et Renault VIL Ed. III n. 312 şi 227; 'Phaller III ed. 
No. 1812; Vidari VII n. 7616—21 ; vezi şi C. N. Toneanu | n. 250 
urm.). Raţiunile juridice pe cari această teorie se întemeiază sunt 
puternice: alît textul francez cît și cel italian și romin se referă la 
masa creditorilor, eînd vorbeşte de nulitatea acestor categorii de acte 
său, cum după pronunţarea sentinţei declarative, o masă credală se 
formează, iar acțiunile nu pot fi exercitate nici de falit, nici de cre- 
ditori ; cum pentru ordinea și unitatea administraţiunei falimentului, 
pentru spiritul de egalitate ce trebue să domnească între creditori 
sindicul este reprezintantul masei falimentului, urmează. că logica, 

bună și riguroasă să ne conducă la concluzia că numai sindieul are 
exerciţiul acţiunilor ei. Doctrina . franceză nu dă creditorilor dreptul 
nici chiar să intervină în cursul acţiunei intentate de sindic. 

(Lyon Cuen «et Renault op. eit.). 

AI. O a doua părere admite că și creditorii pot exercită acţiu- 
nile prevăzute de art. 726, cu o condiţie ca ele să fie exercitate în 
folosul masei credale, nu în folosul lor propriu (M. A. Dumitrescu 
VI No. 811); redacțiunea vagă a art. 726 care spune că aceste acte 
se anulează faţă cu masa creditorilor, acest articol nu spune că 

numai sindicul poate exercită acţiunile prevăzute de el; de aci se 

poate deduce “că ori ce parte interesată poate exercită aceste 
acţiuni, numai să folosească masei credale, iar nu părţii care o in- 
tentează ; apoi dat fiind principiul că orice creditor poate contribui 

la conservarea și mărirea activului masei falimentului, nu este nici 
o rațiune ca ei să fie împiedecaţi de la exercițiul acestei acţiuni ; 
această interpretare este în armonie și cu eehitatea. 

(P. Vasilescu în C. dud. No. 4/910). 

cum de a se constitui ipoieci după Jurisprudenţă 1. După art. e 
data încetărei plăţilor, fie chiar al. + (azi 726) “Cod. Com. ipoteca 

constituită asupra imobilelor de- 
bitorului în urma datei încetărei 
plăţilor se prezumă ca făcută în 
frauda creditorilor pînă la proba 
contrarie și se anulează ; iar art. 
723 (azi 727) Cod Com. nu are 
alt sens de cit că permite a se 
efectuă, chiar după data încetă- | 
rei plăţilor, operaţiunea înserierei | 
acelor ipoteci cari sunt dejă con- 
stituite printr'un titlu valabil an- 
terior acelei date, iar nici de   

pentru creanţe valabile anterioare. 
În materie de faliment, sindi- 

cul veprezintind pe creditori în 
operațiunile și judecăţile ce-i inte- 
resează, uvmează că hotăririle 
cîștigate de dinsul profită tuturor 
creditorilor recunoscuţi, iar nu 
numai acelora din ei cari au par- 
ticipat la judecată împreună cu 
sindicul. 

C. Cas. II No. 141/91. Bui. 
Cas. p. 114%.
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2. Nu se poate anul cumpă- 
rarea făcută - în urma încetărei 
plăţilor a drepturilor şi a averei 
unui comerciant, care în urmă a 
fost declarat falit, cînd instanţa 
de fond constată în fapt că cum- 
părătorul nu cunoaștea starea de 
încetare de plăţi a vinzătorului. 

0. Cas. II No. 339/95 Bul. Cas. 
p. 1079 Ă - 

3. Măsura dictată prin art. 726. 
Cod. Com. după care se prezumă 
făcute în frauda creditorilor și se 
anulează față cu masa credală, 
actele constituite asupra bunurilor 
falitului și survenite în urma datei 
încetărei plăţilor, este -luată în 
interesul general al creditorilor și 
egalităței ce trebue să domnească 
între ei, pentru ca debitorul, a- 
juns în pragul falimentului ce-și 
vede totul pierdut, să nu acorde 
privilegii numai unora dintre cre- 
ditori, prin care ar fi puși într”o 
situaţiune mai favorabilă de cit 
cei lalţi. | 

Creditorul de bună credință 
poate insă dovedi că privile- 
giul a: fost luat în împrejurări 
ce denotă onestitatea și legitimi- 
tatea, actului încheiat. 

In combaterea prezumpțiunei 
de fiaudă, permisă creditorilor, 
tribunalul cată să ţină seamă de 
împrejurări și de poziţiunea so- 
cială a părţilor, căci se poate în- 
timplă ca dreptul unui al treilea să 
să isvorască  dintrun act onest 
și legitim. 

Tr. Covurlui I No. 20/903 în 
C. Jud. No. 71/903. 

4. Sunt anulabile față cu masa 
creditorilor, ca fiind presupuse 
făcute în frauda acestora, toate 
înstreinările făcute de falit în 
urma încetărei plăţilor, dacă cel 
de al treilea cunoștea starea de 
încetare de plăţi in care se gă- 
sea falitul. Prin urmare consta- 

Art. 
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tarea acestor două condițiuni se 
poate face prin ori ce fel de do- 
vadă, fiind vorba de fapte eari 
sunt lăsate la aprecierea judecății. 

Trib. Prahova 1No. 291/904 în 
Dreptul No. 29/9041. 

5. După art. 722 (azi 726) (od. 
Com. spre deosebire de acţiunea 
pauliană prevăzută în art. 721 
(azi 725) frauda în prejudiţiul 
creditorilor este -prezumată, însă, 
pentru ca acte'e enumerate în 
alin. 2, 3, 4, de sub art 722 să 
poată fi anulate, nu este sufi- 
cient a se stabili în fapt că acele 
acte au avut loc după încetarea 
plăţilor, ci: urmează a se mai 
stabili și cunoștința ce creditorul 
0 avea de încetarea plăţilor ast- 
fel cum o cere legiuitorul prin 
art. 722 al. 1. 
„Actele prevăzute de art. 722 

Cod. Com. anulinduse numai față 
cu masa ceredală, numai sindieul 
este în drept să exercite, acțiunea 
în anulare în numele masei cre- 
ditorilor; odată concordatul fiind 
admis și omologat în mod defi- 
nitiv, această masă: nu mai există 
şi un creditor nu poate cere anu- 
larea actelor, chiar dacă star do- 
vedi în fapt că partea a cunoscut: 
încetarea, plăţilor. 

Trib. Argeș No. 191/9092 in 
Dreptul No. 43/902. 

6. Codul de comerţ prin art. 
126 (vechiu 722) a stabilit o pre- 
zumpţiunelegulă defraudă aactelor. * 
făcute de un comerciant după 
epoca încetărei plăţilor și înainte. 
de a fi declarat în stare de fali- 
ment cu deosebire că la actele 
prevăzute la alin 1 se-mai cere 
a se dovedi încă, că cel de al 
treilea avea cunoștință de starea 
de încetare de plăţi a comer- 
ciantului, condițiune ce nu se cere 
la actele prevăzute de alin, IX. 

Este de principiu că sentința
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declarativă de faliment este 0po- 
zabilă creditorilor falitului, că ei 
nau alt drept de cit de a face 
opoziţie la această declarare în 
termenul - prevăzut „de lege, şi 
dacă n'au făcut o asemenea. opo- 
zițiune, nu mai pot fi admişi a 
susține că debitorul lor nu eră 
comerciant sau că regulile edictate 
de codul comercial în materie de 
faliment nu ar fi aplicabile ere- 
anţelor lor. 

Dacă un creditor ipotecar pre: 
tinde că sentința declarativă de 
faliment a fost obţinută prin co- 
nivență între un creditor și de- 
bitor, care s'a lăsat a fi declarat 
în stare de faliment, numai în 
scop de a ajunge la anularea 
actului său de ipotecă, el trebue 
să facă dovada pretenţiunei sale. 

Pentru a se apără de acţiunea 
ce sa intentat contra sa în baza 
art. 726 al. IV C. Com., eredito- 
rul ipotecar nu este suficient a 
dovedi că a numărat preţul pre- 
văzut în aetul de ipotecă, ci tre- 
bue să dovedească că el n'a 
participat Ja fraudă; cu alte cu- 
vinte,_ proba contrarie, de care 
vorbește citatul articol, şi pe care 
trehue s'o facă el. - consistă în a: 
ceia că în momentul facerei actului 
de ipotecă n'a avut cunoștință că 
debitorul se găsea de fapt în stare 
de încetare de plăți. 

C. Apel Galaţi II No. 31/902 
în Dreptul No. 72/902 ; Apel Mi- 
lano 6 April 1891; în Ingaramo. 

7. Proba testimonială este ad- 
misibilă spre a se dovedi că cei 
de al treilea ce au contractat cu 
un comerciant, cunoșteau starea 
de incetare de plăţi în care se 
găsea acestă, 

0. Apel Buc. III No. 66/96 în 
C, Jud. 1897/p. 101. 

8. Art. 726 C. Com. stabileşte 
0 prezumpţiune legală de fraudă 
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în dauna creditorilor, pentru actele 
cari și-au luat fiinţă în urma, în- 
cetărei plăţilor, și între aceste 
acte este și ipoteca constituiţă, 
asupra bunurilor datornicului; iar 
această prezumpţie, după prinei- 
piile generale de drept formulate 
în art. 1200 și 1202 Cod. Civ. 
scuteşte pe cel ce o propune de 
dovada, fraudei, încumbind celui 
ce a încheiat actul a dovedi con: 
trariul. 

O. Apel lași II No. 4/909 în 
C. Jud. 42/910 în Dreptul No. 
45/909 ; Apel: Genova 28 Dec. 1885. 

Dezechilibrul economie și insol- 
vabilitatea comerciantului nu sunt 
probe suficiente a stabili starea 
de faliment, și încetarea plăţilor; 
de aceia ştiinţa despre existența 
datoriilor, neechivalînd cu știința, 
despre încetarea plăţilor, nu poate 
există prezumpţia de fraudă în în- 
țelesul art. 709 it. (726 rom.) C. 
Com. 

Apel Macerata 21 Febr. 1889; 
în Îngaramo, 

10. Prezumpţiunea de fraudă din 
att.. 709 C. Com. este juris tantum 
şi nu juris et de jure, putind fi 
deci, distrusă prin proba contrară, 

Apel Torino 27 Dec. 1886, 19 
Iunie 1893; Apel Casale 31 Iulie 
1888 ; Apel Bologna 11 Febr. 1889; 
Apel Muano 23 Febr. 1891; Cas. 
Palermo 30 Dec. 1891; Cas. To- 
vino 23 April 1892; în Ingaramo. 

11. În această prezumpţiune nu 
sunt cuprinse contractele și actele 
cu caracter aleatoriu. 

Apel Brescia 6 Nov. 1889; în 
Ingaramo. 

12. Chestiunea de a şti dacă 
terțiul avea cunoştinţă de înce- 
tarea plăţilor este o chestiune 
lăsată la suverana apreciere a 
iustanței de fond. 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 
1895 pag. 619.
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13. Cumpărătorul unor mărfuri 
de la un comerciant ce încetase 
plâţile, ştiind că a încetat în a- 
devăr plăţile, este prezumat de 
rea credință și dinsul trebue să 
dovedească că a fost de bună 
credinţă. 

C. Cas. II No. 206/96 Bul. p. 
1038 urm. 

14. Pentru ca un împrumut fă- 
cut de falit, să poată fi presupus 
făcut în frauda creditorilor nu 
este suficient să se fi efectuat 
după încetarea plăţilor, dar mai 
trebuește a se stabili că împru- 
mutătorul cunoștea această stare 
de încetare de plăți. Starea de 
notorietate că un comerciant se 
găsește încurcat în datorii și că 
ar fi în situaţie a nu face faţă 
plăţilor sale, nu poate fi presu- 
pusă că este și la cunoștința îm- 
prumutătorului care "și are sediul 
afacerilor sale întrun cere co- 
mercial depărtat de al debitorului. 

Dacă împrumutul a fost făcut 
pentru a plăti un alt creditor. 
pentru a stabili reua credință, nu 
se poate opune împrumutătorului, 
știința ceavea fostul creditor, des- 
pre încetarea plăţilor debitorului. 

Apel Torino 27 lan. 1891; în 
Ingaramo. 

15, Vinzarea unei mărfi prin 
o poliţă de încăreare—făcută . de 
un comerciant care dejă se : gă- 
seşte în incetare de plăţi—se pre- 
supune făcută în dauna credito- 
rilor ; şi această prezumpţiunenu 
poate fi înlăturată prin acţiunea în 
revendicare, ce expeditorul măr- 
fei ar face-o potrivit art. 804 it. 
(814 rom.) Cod. Com. 

Cumpărătorul este complice 
la fraudă, dacă în momentul gi- 
rărei poliței de încărcare, avea 
cunoștință de încetarea de plăți în 
care se găsea vinzătorul, ce mai 
în urmă a fost declarat falit. 

Art, 
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Cas. Palermo 13 Aug. 1891 :în 
Ingaramo. 

16. Ipoteca constituită după în- 
cetarea plăţilor e  prezumată 
a fi făcută în frauda masei fali- 
mentului, afară numai dacă in- 
seripțiunea nu se va fi luat în 
virlutea unui titlu valabil, - ante- 
rior încetărei plăţilor și în eare 
se prevedea această ipotecă. 

C. Apel Buc. 1 No. 9/91 în 
Dreptul pe 1891 p. 252. 

17. Ipoteca constituită de un 
comerciant ce în urmă este de- 
clarat în stare de faliment, se 
consideră ca făcută în frauda ere- 
ditorilor și prin urmare anulabilă. 
cind data constituirei acelei ipo- 
teei este posterioară datei fixate 
de tribunal pentru încetarea plă- 
ţilor. 

0. Apel Buc. III No. 58/95 în 
C. Jud. No. 1/96. 

18. Intr'o acţiune imobiliară 
sunt în drept a luă coneluziuni 
nu numai părţile, dar și toţi ciți 
au un drept de proprietate sau 
un drept real asupra imobilului 
şi au fost chemați în instanță. 
Așa în acțiunea pentru anularea 
radierei unei inseripțiuni ipotecare 
pot nu numai să figureze, dar să 
ia și concluzii în instanţă, proprie- 
tarul imobilului şi ori ce alt ere- 
ditor ce ar avea ipotecă asupra 
imobilului. 

Creanţa anulată față de masa 
credală, dacă concordatul a fost 
făcut, anulată rămîne şi faţă de 
falit, cînd prin concordat falitul 
a devenit cesionar al drepturilor 
masei credale în urmărirea in- 
stanței de anularea creanţei ; căci 
ceia ce n'a putut face proprio 
nomine poate face jure cessio. 

C. Apel Buc. 1 No. 191/901 în 
C. Jud. 39/8902. 

C. Apel Genova 1892, în In- 
garamo.
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19. Ipoteca luată asupra unui 
imobil al unui comerciant căzut 
în stare de faliment, este vala- 
bilă dacă este luată înainte de 
sentința declarativă de faliment. 
„CO. Apel Galaţi II No. 55/9038 
în C. dud. No. 86/9038. 

20. Nulitatea actelor făcute de 
falit, prevăzută de art. 722 (azi 
726) Cod. Com. este relativă şi 
acordată exclusiv numai în  fa- 
voarea masei eredale. Ea nu poate 
profită nici odată falitului. 

Din principiul de mai sus re- 
zultă că dacă sindicul ca repre- 
zintant al masei credale a obținut 
în timpul falimentului anularea 
unei ipoteci constituite de falit 
după epoca încetărei plăţilor, pe 
baza citatului articol, fără însă 

„să ceară a se efectuă radierea ei 
înainte de omologarea concorda- 
tului încheiat de falit, această 
ipotecă nu se mai poate radiă 
în urmă de falitul repus în ca- 
pul afacerilor sale, căci față 
de dinsul creanța ipotecară a fost 
și a rămas validă, 

Trib. Prahova I No. 162/901 
în Dreptul No. 65/901. 

21. Este valabilă ipoteca con- 
simțită de debitor — posterior e- 
pocei fixate ca fiind acea a 
încetărei plăţilor — pentru aşi 
asigura deschideri de credite, 
cînd este constatat că actele de 
de deschidere de credite sunt per. 
feet sincere, că ele au fost fă- 
cute cu bună credinţă, că ipotecile 
stipulate prin acele acte n'aveau 
alt obiect de cit de a garantă a- 
vansurile ce s'ar da în executarea 
creditului ; în fine cînd creditele 
promise au fost realisate. 

Cas. Fr. 8 Marte 1754,24 Dec. 
1890 ; în Cohendy-Darras. 

22. După omologarea eoncorda- 
tului, nici falitul, nici masa ereditori- 
lor, nici girantele nu pot continuă 
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acțiunea în anularea ipotecei con- 
simțită în timpul suspect. 

Apel Genova 8 April 1889: A- 
pel Catania 9 April 1890. 

lasă creditorii, au dreptul a 
urmări personal această acţiune. 

Apel Genova 8 Febr. 1892; în 
Ingaramo. 

23. ipoteca constituită asupra, 
bunurilor falitului, posterior datei 
încetărei plăţilor, se presupune 
făcută în frauda creditorilor, pină 
la proba contrară, și frauda poate 
să rezulte, chiar din simpla cu- 
noaştere a stărei de  insolvabili- 
tate a debitorului. 

Apel Brescia 26 Iunie 1884; 
Apel Aquila 26 lunie 1888 ; Apel 
Milano 16 Iulie 1888; Apel Ca- 
sale 31 lulie 1888; Apel * Torino 
22 Dec, 1888, 8 Mai 1893; Apel 
Genova 8 Febr. 1892. 

„E inadmisibilă proba contrară. 
Apel Venezia 16 Iulie 1886. 
Toate în Ingaramo sub art. 709. 
24: Sunt valabile ipotecile con- 

simțite și constituite de falit ante- 
rior datei încetărei plăţilor, deși 
inscripția lor se va fi luat după. 
această dată, însă mai înainte de 
data sentinței declarative de fa- 
liment. Dacă ipoteca a fost numai 
consimțită fie chiar anterior datei 
îneetărei plăţilor, însă a fost cons- 
tituită și înserisă posterior acestei 
date, este prezumată în frauda 
creditorilor, deși poate creanţa ar 
fi anterioară datei încetărei plă- 
țiilor. 

Apel Venezia + April 1889; A- 
Apel Milano 16 Iulie 1884 ; Cas. 
Torino 22 Dec. 1892 ; în Ingaramo. 

25. Ipoteca și gajul constituite 
după incetarea plăţilor, se presu- 
pun făcute în frauda masei cre- 
dale, fără a se putea distinge 
dacă au fost constiţuite pentru a, 
garantă datoriile preexistente sau 
datoriile făcute contimporan sau
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posterior constituirei ipotecei sau 
gajului. 

Tr. Brescia 92 
Ingaramo. 

26. Ajutoarele în bani, date 
pentru a stinge, dacă nu tot, 
dar cea mai mare parte din pa- 
sivul unui comerciant, nu pot fi 
socotite ca făcute în frauda ere- 

„ditorilor ; și ipotecile consimţite 
spre a garantă aceste ajutoare, 
pot să nu fie atinse de nici o 
prezumpţie de fraudă. 

Cas. Roma 17 Febr. 1892. 
27. potecile legale nu sunţ cu- 

prinse în cazurile prevăzute de 
art. 709 it. (726 romin) Cod. Com. 
„Apel Roma 4 Oct. 1888 în Im- 
garamo.. 

28. După noul cod comercial, 
gajurile constituite de falit în ur- 
ma încetărei plăţilor sau cu 10 
zile înainte, nu sunt nule de 
drept, ci numai prezumate ca fi- 
ind făcute în frauda creditorilor. 

Proba contrarie este prin ur- 
mare admisibilă spre a se stabili 
buna credință a creditorilor ga- 
giști. 

Gajul tacit prevăzutde art 1694 
al. IV C. C. nu constitue un pri- 
vilegiu propriu zis, ci un simplu 
drept de retenţiune în favoarea 
creditorului. 

Acest drept este opozabil cre- 
ditorilor chirografari sau privi- 
legiaţi asupra lucrului deținut 
chiar şi în materie de faliment, 

Trib. Iifov Com. în Dreptul pe 
1888 pag. 619. . 

29. Asemănat art. 722 (art. 726) 
Cod. Com. sunt presupuse ca fă- 
cute în frauda creditorilor şi în 
lipsă de probă contrarie, se anu- 
lează faţă cu masa creditorilor, 
gajurile, anticrezele şi ipotecile 
constituite asupra bunurilor debi- 
torului, dacă sunt survenite în 

Oct. 1891 în 

Art, 

  urma datei încetărei plăţilor. 
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C. Cas. II No. 95379. Bul. 
„Cas. pag. 1668. 

30. Asigurarea dată de un de- 
bitor, declarat în urmă în fali- 
ment, pentru ridicarea unui se- 
chestru după averea sa, se des- 
fiinţează de drept conform art. 
194 Cod. Com., dacă este depusă 
după epoca încetărei plăţilor sau 
10 zile înainte. 

C. Apel Buc. II No. 3/87, 
tul pe 1887 pag. 501. 

31. Nulitatea prevăzută de art, 
194 Cod. Com. se aplică numai la 
asigurările voluntare date de fa- 
lit după încetarea, plăţilor sau cu 
10 zile înainte, în folosul unora 
dintre creditori și pentru datorii 
neexigibile și peutru cari nu se 
stipulă vre-o asigurare;. ea nu 
atinge plăţile sau asigurările or- 
donate prin hotăriri definitive an- 
-terioare falimentului. 

Trib. Ilfov Com. No. 410/%6 în 
Dreptul pe 1887 pag. 503. 

32. Actele sub semnătură pri- 
vată subscrise de falit înainte de 
declararea lui în stare de fali- 
ment, sunt opozabile masei cre- 
ditorilor chirografari, chiar cînd 
aceste acte nu au căpătat o dată 
certă, anterioară declaraţiunei fa- 
Jimentului. 

„C. Cas.. 1 No. 192/94. Bul. Caz. 
pag. 264. 

33. Se presupune făcută în 
frauda creditorilor și o transacție . 
după încetarea plăţilor şi în lipsă 
de probe contrarii se anulează 
faţă de masa creditorilor. 

C. Cas. II No. 87/97. Bul. Cas. 
pag. 621. 

34. Transacţiunea făcută de un 
falit înainte de a fi declarat în 
stare de faliment, însă în timpul 
dintre încetarea plăţilor şi deela- 
rarea falimentului și prin care 
dinsul a. înstrăinat o parte din a- 
vutul său, este anulabilă îndată 

Drep-
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ce se dovedește că partea inte- 
resată, care a încheiat cu falitul 
acea transacție și a beneficiat de 
dinsa, a avut cunoștință în acel 
moment de insolvabilitatea con- 
tractantului său. 

C. Apel Buc. III No. 65/96 în 
C. Jud. pe 1897 pag. 13. - 

35. Plata unei datorii chiar a- 
junsă la seadenţa făcută de un 
comerciant după încetarea plăţi- 
lor sale, cu toate că nua fost 
încă declarat în stare de faliment, 
se anulează fiind presupusă -ea 
făcută în frauda creditorilor, cînd 
cei de al treilea cunoșteau starea. 
de încetarea plăţilor. 
Asemenea și plata datoriilor ne 

ajunse la scadanţă, făcută de un 
falit după data încetărei plăţilor. 

C. Cas. II No. 231/97 în Bul. 
Cas. pag. 1240. 

36. Plata efectuată de o so- 
cietate de asigurare în mînile a- 
siguratului aflat în stare de înce- 
tare de plăţi ca despăgubire pen- 
tru maria distrusă de incendiu, 
este valabilă și nu poate fi con- 
siderată ca făcută în frauda cre- 
ditorilor. 

Trib. Zifov Com.. Dreptul pe 
1898 pag. 443. 

37. Asemenea în ce privește 
creanța dotală a femeiei, va pu- 
teă fi înlăturată de la masa fali- 
mentului în caz cind este poste- 
Tioară încetărei plăţilor, dacă so- 
ţia cunoștea că soţul său era în 
stare de încetare de plăți în mo- 
mentul cînd primea zestrea. 

C. Apel Buc. III No. 66/96 C. 
Jud. pe 1897 pag. 101. 

38. Prin efecte de comerţ, tre- 
bue a se înțelege nu toate efec- 
tele cari sunt negociabile prin   modurile de drept comercial, ei 

726 „185 

numai acele efecte cari reprezintă 
plata unei sume de bani cu ter- 
men scurt și cari sunt conside- 
rate de uzurile comerciale ca ţi- 
nind loe de bani; şi între aceste 
efecte cată a se înțelege ca e- 
fecte de comerţ tratele și biletele 
la ordin. 

Cas. fr. 10 Mai 1865 în Co- 
hendy Darras. 

39.... asemenea și cecul ; prin 
urmare plata prin cec, constitue 
o plată în efecte de comerț în 
sensul art. 146 urm. fi. (726 rom.) 
Cod. Com. 

Apel Paris 26 Nov. 1830; Cas. 
fr. 1 Martie 1882 în Cohendy- 
Darras. | 

40. Nu pot fi socotite ca efecte 
de compt în sensul art. 416 fr 
(726 rom.) Cod. Com. virimentele 
de comerţ, operate între nn falit 
și un creditor; 

„ asemenea nici recepisele e- 
liberate de un magazin general; 
aceste recepise reprezintă pro- 
prietatea mărfurilor depozitate și - 
prin urmare plata prin mijlocul 
vizei sau girului pe recepisă con- 
stitue în realitate o plată în măr- 
furi căzind sub prevederile arti- 
colului 446 urm. fr. (rom. 726) 
Cod. Com. 

Cas. fr. 27 lunie 1882. 

4]. Asemenea nici varantele eli- 
berate ca şi recepisele, căci viza, 
sau girul. varantelui, separat de 
recepisă, în profitul unui creditor, 
“pentru o datorie, nu constitue o 
plată, ci un simplu gaj care tre- 
bue anulat dacă girul are Ilva 
după încetarea plăţilor proprieta- 
rului mărfurilor. o 

Apel Rennes 22 Marte 1866. 
Toate aceste 3 în Cohendy- 

Darras.
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CODUL COM. ROMÎN 

Art. 727. Inscripţiunile 
ipotecare, luate în virtutea 
unui titlu recunoscut vala- 
bil, nu sunt coprinse în dis- 
poziţiunile articolelor pre- 

Art, 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 710. Le inscrizioni 
ipolecarie prese in virtu di 
un titolo rinosciuto valido 

non sono comprese nelle: 
disposizioni degli articoli 
precedenti, purche siano 
anteriori alla -sentenza di- 
chiarativa del îallimento. 

cedente, numai să fie ante- 
rioare sentinţei declarative 
în faliment. 

Com. 708, 724 urm.; Civ. 
1780; Ital. 710; Fr. 448; 
Belg. 448. 

Bibliografie. V. Dimitriu: curs; N. C. Foneanu: falimente fasc. IL p. 334 
urm.; M. A. Dumitrescu: comentarii cod. com. VI p. 592 urm.: D. Alexandresco: co- 
mentarii cod. civil: V p. 236 nota şi X p. 514,616 urm.: 625, 744 nota în fine: 
AL. Degrâ scrieri juridice UI p. 137 urm, 

  
: ÎL. N. Cezărescu-Em. Dan: falimente art. 

727; Vidari VIII n. 7680; Lyon Caen et Ren. VIII 281 urm.: |... Boluffio—E. Mas6- 
Dari art. 710; Al. Ingaramo art. 710; H. F. Rivitre p. 702 urm.: I. Bob] art 710; 
P. Namur lilp. 67 urm.; Cohendv-Davras II p. 91 urm.; Rogron: Code de Commerce: 
p. 947 urm. 

Doctrină. 1. Rațiunea legiuitorului de a întroduce această dis- 
poziţiune, nu este fondată. Inseripţiunea, ipotecei este cerâtă ; pentru 
subsistența ei, iar nu numai pentru eficacitatea ei, cum sa zis în 
-expunerea de motive a codicelui comercial italian. ceia ce predareu 
lucrului este pentru gaj, tot așa și inseripţiunea pentru ipotecă şi cu 
drept cuvint, la ce ar servi neeficace o garanţie nulă? O ipotecă 

„_neînserisă nu e de cît un drept în spe; însă ori cît sar critică a- 
ceastă, dispoziţiune nu e-mai puţin adevărat că este voinţa legei și 
trebuie aplicată tale guale. 
| (0. N. Toneanu falimente fas. II p; 335 urm.; Vidari n. 
7678 urm.) | | 

2. Art. 727 nu se aplică și la reinoirele de ipoteci, căci prin 
reînoirea inscripției ipotecare, ereditorul își menţine un drept pre- 
existent, își conservă rangul ipotecei sale. Dacă însă rangul sa 
pierdut prin lipsa de reînoire a inscripţiei în termenul legei, nu se 
mai poate luă o nouă inscripţie, opozabilă masei, după declararea 
în faliment. Dacă rangul s'a pierdut prin lipsa de reînoire, e valabilă 
inseripțiunea luată în uima încetărei plăţilor dar înainte de declararea 
în faliment. Această inscripție nu cade sub previziunea din art 726 
$ 4 căci ea se face pe baza unui titlu valabil şi art 727 sustrage 
inscripţiile ipotecare de la prezumția de fraudă a art. precedent. 

(AM. A. Dumitrescu Coment. VI p. 596; Bonelli n. 153 ; Cuzzers 
n. 277 Contra Vidari n. 7679).
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3. În ee priveşte inscripţia ipoteeilor legale, ele nu pot să între- 
în dispoziţia acestui articol și chiar dacă sunt luate după sentința 
de declarare în faliment, ele încă sunt valabile. 

(C. N. Toneanu Op. cit. p. 336. Contra M. A. Dumitrescu Op.. 
cif. p. 599). - _ 

4. Art. 727 prevede că inseripțiunile ipotecare, luate în virtutea 
unui titlu recunoscut valabil, nu sunt cuprinse în disp. art. prece-- 
denr, Aceasta însamnă că prin titlul vali sau valabil, se înțelege. 

acel care a fost recunoscut ca atare și care nu lasă a se presu- 
pune frauda creditorilor. | 

“(D, Alexandresco X p. 617 nota 1). 

5. Art. 448 C. Com. fr. dispune că ipoteeile și privilegile do-. 
bindite în mod valid, vor» putea fi înserise pînă în ziua hotărtrei care- 
declară falimentul ;.de unde doctrina şi jurisprudenţa au tras  con- 

„cluzia că inscripţia nu poate fi luată în ziua în care s'a declarat fa-. 
limentul. De și art. 727 C. Com. romîn, nu este atît de clar redactat, 

totuși soluţia eşte aceiași şi la noi, pentru că hotăririle judecătorești 
nu cuprind ora, ci numai ziua cînd ele se pronunță. 

Sunt însă eazuri excepţionale în cari se pot luă inseripții va-- 
lide chiar în urma declarărei falimentului. Astfel dacă presupunem. 

că o moștenire s'a deschis în favoarea falitului și că împărţiala se: 
efectuiază în timpul falimentului. o sultă fiind pusă în sareina debi- 
torului, în asemenea caz, sulta fiind garantată prin privilegiul co-- 
părtașului (art. 1737, 8) inseripţia va, conservă în speță privilegiul, 
cu toate că ar fi fost luată în 'urma declarărei falimentului. 

Dar dacă falimentul debitorului, opreşte în principiu, înserierea,. 
privilegiilor și ipotecilor, această dispoziţiune nu se aplică  insolva- 
bilităţei necomercianţilor, niei debitorilor nenorociţi, cari au recurs 
la cesiunea sau abandonarea bunurilor lor (art, 1122 C. Civ. 648. 
urm. pr. €.) penuu că este de principiu că ori ce proibiţiune este 
de strictă interpretare și nu poate fi întinsă prin analogie “de la un 
caz la altul. 

(D. Alexandresco Op. cit. p. 818 urm.) 

Jurisprudenţa : 1. Inseripţiunea 
ipotecară luată în virtutea unui 
titlu creat posterior datei încetă- 
rei plăţilor este valabilă chiar 
dacă a fost luată cu o zi înainte 
de data sentinţei declarative de 
faliment. 

C. Apel Venezia 16 lulie 1886 ; 
în ÎIngaramo. 

2. Prin titlu valabil se înţe- 
lege acel recunoscut ca atare şi 
care nu dă loe la o prezumpţie de 
iraudă sau la daune faţă de cre- 
ditori. 

Apel Luca 30 Iunie 1885. 
„ asemenea și acel pe care: 

creditorii nu lau atacat invocînd 
prezumpţia din art 709 it. (726.
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rom.) ;. sau pentru care s'a adus 
proba contrară în caz cînd a fost 
atacat de fraudulos. 

Apel Cagliari 13 Marte 1390. 
Ambele în Ingaramo. 
3. Articolul 727 nu se aplică 

inseripțiunilor care au de obiect, 
ă conservă situațiunea, privilegi- 
ată sau ipotecară ce un creditor 
0 avea anterior declarărei în fa- 
liment. 

Astfel reinovirile inseripţiunilor 
pot fi luate în mod valabil după 
sentința declarativă de faliment, 
cu condiție ca să fie luate în 
timp util adică înaintea, expirărei 
termenului: vizat de art. 1786 
(fr. 2154) Cod. Civil. 

Cas. fr. 1817; 29 lunie 1830, 
24 Marte 1891; Apel Paris 5 Dec. 
1885 ; Apel Lyon 6 Febr. 1890; 
in Cohendy-Darras. 

4. Articolul 727 nu e aplicabil 
nici ipotecilor legale: a temeiei 
măritate, a minorilor sau interzi- 
șilor, dacă n'a expirat termenul 
ce le este acordat de lege pen- 
tu luarea inscripțiunei legale în 
favoarea lor, 

Astfel femeia —care a lăsat să 
treacă un an de la desfacerea 
căsătoriei, fără a inserie ipoteca 
sa legală, sau care n'a luat, înă- 
untrul acestui termen, decit o in- 
seripţie atinsă de nulitate, —este 
complect decăzută din ipoteca; sa. 
în caz cînd soţul este căzut în stare 
de faliment. 
Apel Orleans 26 Aug. 1869. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 728. Dacă după în- 
cetarea plăţilor, și înainte 
de pronunţarea sentinţei 
declarative de faliment, co- 
merciantul a plătit cambi- 
ale, acţiunea pentru restitu- 
irea banilor, seva putea în- 
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Lajon 19 Aug. 1871; Bordeaux 4 
April 1876; Cas. fr. 17 Aug. 1868: 
A. Caen 27 lan. 1870 ; în Co- 
hendy-Darras. 

5, Art. 448 fr. (727 romiîn) Cod. 
Com. nu permite a se înscrie—de 
cît piuă în ziua declarărei stărei 
de faliment, —drepturile de ipo- 
tecă și privilegiu valabil cîști- 
gate ; această dispoziţiune nu se 
aplică de cit creanţelor princi- 
pale, conțituind un drept nou și 
nu se referă, cituși de puţin la 
dobinzile creanţelor înscrise mai 
înainte, cari nu sunt de cit aoce- 
soriul. ereanței principale ; prin 
urmare pentru dobinzi se poate 

  
luă posterior falimentului, în- - 
scripțiunea ipotecară. 

Cas. fr. 20 Fehr, 1850: Apel 
Paris 22 Nov. 1828; Poitiers, 30 
lan. 1878, 7 Dece 1885; în Rogton 
p. 949 și în Cohendy-Darras p. 92. 

6. Declararea debitorului în | 
„stare de faliment nu dispensează 

pe creditorul ipotecar, aşi re- 
înoi inscripția ipotecară în ter- 
menul din art. 1786 C. Civil, 
pentru că publicitatea ipotecilor 
este principiul general, iar es- 
cepțiunile la acest principiu sunt 
de drept strict ; dispoziţiunile co- 
dului: civil sau acele ale codului 
de comerţ, nu dispensează pe 
creditorii unui falit de a reînoi 
iuscripţiunile lor ipotecare. 

Cas, fr. 19 Aug. 1841: în 
. Rogron p. 949. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 711. Qualora dopo 
la cessazione dei pagamenti 
e prima della sentenza di- 
chiarativa del îallimento 
siano state pagate cambiali. 
lazione per la restituzione 
del danaro, pu6 promuo-  
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dreptă numai contra ulti- | versi solamente contro lul- 
mului obligat, pe cale de | timo obligato in via di re- 
regres, care ar îi avut cu- | gresso, il quale avesse COg- 
noştinţă de încetarea plăţi- | nizione della cessazione dei 
lor în momentul cînd cam- | pagamenti al tempo in cui 
biala a fost trasă sau girată. | venne tratta o girata la cam- 

(Com. 342 ; Ital. 711; Fr. | biale. 
4149; Belg. 449). - 

Bibliografie. Lyon Caen et Ren. VII 399, 406 bis. Vidari VII 7882, 
urm.; Bobl art. 711; Riviere pag. 703; Namur III p. 7Î; L. Bolaffio-E. Mas€ Dari p. 
189; A Ingaramo art. 711; 1. N. Cezărescu-Dan art, 728; Rogron Code com. pag. 
952 urm. ; Cohendy Darras 1] p. 99 urm. 

Doctrină. 1. Dispoziţiunea art. 728 esteo excepțiune la regula 
generală văzută în art. 726 No. 1 Cod. Com. în ce priveşte plata, 
cambiilor. În afară de cazul prevăzut în art. 728, restituirea la masa. 
falimentului a sumelor plătite pentru cambii de falit în epoca sus- 
pectă, se regulează după art. 726 No, 1 Cod. Com. Să presupunem 
că falitul ca acceptant, tras sau emitent a plătit o cambie sau un 
bilet la ordin și personal cunoşteă starea de încetare de plăţi ; plata. 
astfel făcută poate să fie anulată și posesorul obligat de a restitui 
la masa falimentului banii primiţi, dacă ne ținem strict de regulele 
falimentului și anume de dispoziția art. 726 No. 1, fiindcă cunoseînd 
starea de încetare de plăți posesorul sustrage niasei o parte din pa- 
trimoniul falitului. Însă dacă raţionăm bine, vedem că legiuitorul: 
cînd a făcut această excepţiune, a avut motive serioase și raţiunea. 
este lesne de înțeles: dacă posesorul cambiei şi-ar vedeă anulată, 

“plata primită de el şi deci obligat să o restitue masei falimentului, 
el n'ar mai puteă uză de acţiunea de regres contra codebitorilor: 
cambiari, pentru că plătit fiind la seadență de debitorul principal, 
din această cauză n'a mai avut trebuință să facă protest şi deci n'ar: 
mai puteă lucră în termeni riguroși stabiliți de lege în materie cam. 
biară ; astfel că posesorul n'ar mai puteă cere și obține plată cam-- 
biei de la mimeni. 

Dar chiar dacă am admite că legea ar menţine întreagă ac-- 
țiunea de regres, deși după plată a trecut un: timp mai mult sau. 
mai puţin lung, se poate întimplă ca codebitorii să fi devenit insol- 
vabili şi iată cum sar frustră drepturile posesorului cambiei. 

Necesitatea dar, de a nu frustră drepturile acestuia și de a se. 
menţine creditul cambiilor, pe cari nu le ar primi nimeni dacă ar fi 
constiins posesorul să restitue valoarea, iată raţiunile evidente de- 
justiţie și de conveniență comercială cari au condus pe legiuitor de:
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a se departă în acest caz de principiul pus în art. 726 No. 1, după 
“care plăţile primite de acel care a cunoseut starea de încetare de 
plăţi a debitorului său sunt supuse la anulare. făcind excepțiunea din 
art. 728 în ceia ce privește restituirea valorii "eambiilor plătite în 
“periodul suspect, dacă cel ce a primit plată nu eta obligat pe cale 
de regres și dacă chiar fiind şi cunoseind incetarea plăţilor n'a cu-. 
noscut însă momentul cînd cambia a fost trasă san girată. Să luăm 
o speţă: Firma A vinde firmei B'o cantitate de marfă pe care o 
plăteşte cu cambii pe cari nu le achită la seadeuţă fiind în încetare 
de plăţi, după care este declarat în stare de faliment. Firma vinză- 
toare primește echivalentul cambiilor în perioada suspectă. pe cind 
era în încetare de plăți, însă atunci cînd s'a tras cambiile nu cu- 
noștea această încetare, probă este că dacă ar fi cunoscut nu i-a? fi 
trimis mărfurile pe credit, plătibile cu cambii. Sindicul falimentului 
„cere restituirea banilor de la firma vinzătoare A pe motiv că plata 
fiind primită în epoca încetărei plăţilor, de eare aveă cunoștință, este 
făcută în frauda creditorilor și deci trebue anulată conf. art. 726 No.1 
Acest raționament nu e exact și trebue să recurgem la disp. art. 
728 cind e vorba de plata cambiilor pentru care textul are cuprin- 
derea de mai sus, Ori în cazul de faţă firma A cînd. s'au tras cam- 
biile nu cunoștea de loc încetarea plăţilor, deci plata este valabilă. 

(Vidari IX No. 7651. Apel Genova 1 Oct. 1895; Diritto Com. 
1896 col. 52). 

Dar chiar dacă posesorul cambiei n'a fost plătit de debitorul 
principal la scadență, a fost însă plătit în urmă pe cale de regres 
de către unul din codebitori, tot nu este obligat la restituire, deși 
a cunoscut starea de încetare de plăţi a acestui codebitor, pentrucă 
din momentul ce legiuitorul a stabilit această dispozițiune, pentru ca 
să nu fie expus la pagubă din cauză că nu mai poate exercită ac- 
țiunea de regres contra codebitorilor și pentru a menţine creditul și 
siguranța în cambii, apoi aceiași rațiune de justiţie şi conveniență 
comercială există și în acest caz ca și în cazul de sus, fiind că res- 
tituind posesorul suma primită pe cambii, el nu va mai,aveă mijlo- 
cul de a mai execută pe ceilalţi codebitori fiind că: sau a trecut 
termenul sau e prea scurt și fiind că nimeni war mai vrea să in un 
titlu care Par supune apoi la restituirea banilor primiţi. Astfel pose- 
sorul ar fi obligat să - restitue. dacă neplătindu-se cambia de debifo- 
rul principal, la seadență sa protestat cambia şi acel debitor i-a 
plătit-o în urmă, pentru că în acel caz protestul i-ar menţine “în- 
treaga acţiune de regres contră codebitorilor. 

(Vidari IX No. 7651 și 7652).
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O speţă: Banca N este chemată în judecată de sindicul fali- 
mentului firmei falite A casă restitue la masă o sumă de bani pentru 
motivul că firma falită a plătit această sumă posteiior datei încetă- 
rei plăţilor pentru camhbii ce i-au fost girate Băncei N pentru seont. 
Banea nu contestă că a primit de la firma falită valoarea efectelor 
cambiare în chestiune și că acea valoare a primit-o în perioada sus-" 
pectă, însă susține că din momentul ce relativ la acele cambii Banca 
nu era ultimul obligat pe cale de regres, fiind că acele cambii i-au 
fost girate de firma A. falită în urmă, aşă că firma falită fiind cea 

din urmă obligată pe cale de regres, plata făcută Băncei pentru 

suma prevăzută în cambii, nu poate fi cerută de ei, fiind imună de 
restituire, invocînd cu sueces art. 728 C. Com. care prevede că plata 

nu poate fi cerută de cît numai de la ultimul obligat pe cale de 
regres ; ori Banca fiind un giratar al firmei A nu este ca acel ultim 
obligat pe cale de regres, contra căreia numai conf. art. 728 este 
permisă acţiunea pentru restituirea banilor primiţi după încetarea 
plăţilor. Sindicul susține că Banca nu poate invocă art. 728, pentru 
că acest articol nu ar fi aplicabil de cît numai atunci cînd titlul 
cambiar a fost plătit purtătorului de obligatul pe cale principală, dar 

nici odată, precum e în speță, cînd plata a fost făcută de un obli- 
gat pe cale de regres, precum este firma falită A. Această distineţi- 
une însă e arbitrară, nu se găsește în art. 728 Cod. Com. care nu 
distinge între plata făcută de falitul acceptant, emitent sau girant. Şi 

apoi, dacă examinăm scopul legei, vedem că motivele cari au con- 
dus pe legiuitor a adoptă preseripţiunile art. 728 subsistă atit în ca- 

zul cînd plata cambiei s'a făcut de acceptat cît și dacă sa făcut 
ide girant. - Ă 

5) Dacă art. 728 Cod. Com. este o excepţiune la regula gene- 
“rală a plăţilor în materie de faliment prevăzută de art. 726; în ce 
privește plata eambiilor, această excepțiune nu trebue aplicată de 
cit în limitele și condițiunile în care a fost creată, și cînd cazul iesă 
din aceste limite și condițiuni. atunci plăţile chiar de cambii, în pe- 
rioada suspectă, se regulează după dispoziţiunea generală a art. 726 

No. 1 C. Com. eare presupune făcute în frauda ereditorilor ori ce 
plăţi în general. 

Așa de ex. dacă cel care a primit plata cambiilor de la falit 
este însuși trăgătorul unei eambii, trate, sau primitorul și prim-qirantul 
unei Gambii emise, nu sunt scutiți de restituire pentru că în acest 

caz acești primitori ai plăţii cambiilor sunt tratați cu totul deosebit 
de ceilalți posesori prevăzuţi de art. 728; ei sunt tratați după dispo- 
zițiunile art. 726 No. 1.:
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O speţă: G. a tras o cambie asupra lui B. în acelaș timp cu expedierea de mărfuri ; cambia 6 Oet, 1910 pentru prețul mărfu- rilor eu seadenţa 5 lanuar 1911 și cerîndu-se reînoirea cambiei pentru aconturi parţiale s:a refuzat ; și fiind că titlul cambiar fusese scontat de Gh. lui A. și neplătit la scadență a fost protestat; G, pentru onoarea iscăliturei a plătit cambia și a retras-0. La 8 Ianuar 911 a obţinut plata de la firma acceptată care prin sentința din 6. Marte 911 a fost declaraţă falită, retrodatindu-se print”o altă sen- tință data încetărei plăţilor la 1 Oet. 910. Ca să fie loc la aplicarea 
art. 728, pe lingă altele trebue să concure 2 condițiuni : 1) Ca po- 
sesorul titlului plătitsă fi lucrat pe cale de regres; 2) Ca acasta să fie “ultimul obligat la plată. Lipsind una din aceste două condițiuni excepţia. 
din art. 728 n'are loe și atunci se aplică art. 726 n. 1. Legiuitorul 
în art. 728 a voit să favorizeze pe terţii posesori ai 'cambiei iar nu 
pe autorii direcţi ai titlului cambiar creat de ei, i 

Prin urmare dacă posesorul titlului este trăgătorul unei camhbii: 
tvate (că în speţă) sau primitorul ori primul girant al unei cambii 
emise, atunci el este supus la restituțiune, nu beneficiază de dispo- 
ziția art. 728, şi cazul acesta întră în regula prevăzută de art. 726 
No. 1 după care “restituirea se face atunci cînd cel ce a primit plata, 
cunoștea în acel moment că comerciantul încetase plățile. 

Apel Genova 28 Febr. 1899: Diritto Commereiale 1899 col: 467. 
c) Acţiunea în anulare și restituire se va intentă “contra ulți-. 

mului obligat pe cale de regres. Ă | 
Deci nu se poate exercită contra principalului obligat falit (ac- 

ceptant sau trăgător), sau trasului falit care deși n'a acceptat însă a 
plătit, fiind că acţiunea aceasta se exercită în. interesul masei ca 
substituiță în drepturile falitului. asemenea nici contra autorilor ime- 
diaţi sau mediaţi ai posesorului, fiind că ei toemai pot să nu cunoa- 
scă persoana trasului, acceptantului sau emitentului și deci să nu 
aibă mijlocul de a cunoaște dacă a fost sau nu încetare de plăţi.. 
Exeluse aceste persoane nu rămîne de cit trăgătorul la tvate și pri- 
mitorul la cambii. Pentru ca trăgătorul sau primitorul să poată fi 
constrins a restitui se cere ca el să fi știut starea de încetare de 
plăți în care se găseă trasul sau emitentul în momentul emisiunei 
sau în momentul girului, cînd s'a tras sau girat cum se exprimă art. 
728. (Vidari IX 7654 urm.). 

(0. N. Toneanu în C. Jud. No. 77/905). 
2. Aplicaţiunea art. 711 it. (728 romin) Cod. Coni. cere exis- 

tența următoarelor condițiuni : 
a) Cambia să fie plătită în bani după încetarea plăţilor și îna.. 

inte de pronunțarea sentinței declarative de faliment; 
b) Cambia trebue să fie plătită după seadenţă ;
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c) Acţiunea pentru restituirea banilor,—în cazul în care o ac- 
țiune în restituire poate aveă loc, — trebue intentată numai contra 
ultimului obligat, pe cale de regres. 

d) Posesorul cambiei 'care a primit plata, să cunoască starea 
de încetare de plăţi în care se găsia debitorul în momentul plăţii. 

(L. Bolaffio-Mast Dari Del fallimento 1 pag. 191). 

Jurisprudenţă. 1. Este valabilă 
plata unei cambii după încetarea 
plăţilor, dar înainte de declara- 
rea falimentului, dacă cambia a 

încetarea plăţilor. 
Apel Napoli 24 Sept. 1888 în 

Ingaramo. 
2. Art. 109 ital. (727 romiîn) al. 

1 Cod. Com. se referă la plăţile 
de ori ce fel, ori care ar fi titlul 
ereanţei, cambiar sau altfel; iar 
excepţiunea din art. 711 ital. (728 
romîn) referitoare la plăţile cam-. 
bialelor, are ca singur obiect de 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 729. Dacă comerci- 
antul a fost declarat falit 
după moartea sa, sau dacă 
moare după declaraţiunea 
în faliment, soţul, fiii şi 
moștenitorii săi pot să se 
prezinte în persoană sau 
prin mandatar, ca în locul 
defunctului, la formarea bi- 
lanţului, la cercetarea re- 
gistrelor şi la procedura îa- 
limentului. 

(Com. 707, 750, 756 urm.; 
Ital. 712; Fr. 448; Belg. 490). 

Bibliografie. 
art. 712 p. 465; Rivitre p. 717; 
gron p. 1001 urm. 

Doctrină. 
moartea debitorului, 

  “în Ingaramo. 

  
Bobl art. 712; L. Bolaffio-Mâs6 Dari p. 192 

Namur ll p. 14%; Cohendy-Darras II p. 144; Ro- 

a stabili că restituirea sumei are 
“loc, față de masa credală, cînd | 
cambia ar fi fost. plătită după în- 

„cetarea plăţilor. 
fost emisă și girată inainte de | Articolul în discuţie nu are în 

vedere de cit cambiile încă în 
cireulaţie și nu poate deci să pro- 
fite posesorului cambie, care cu- 
noscind starea de încetare de 
plăţi a emitentului este obligat 
la achitare spre a puteă conservă, 
drepturile sale faţă de girante. 

C. Cas. Napoli 12 Fgbr. 1889 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 712. Qualora il com- 
„merciante sia stato dichia- 
rato fallito dopo la sua mor- 
te, o muoia dopo la dichia- 
razione del fallimento, il 

« coniuge, i ligli e gli eredi 
di lui possono presentarsi 
o farsi rappresentare per 
supplire il defunto nella 
formazione del bilancio nel- 
lesame dei libri e nella 
procedura del îallimento. 

; A. Îngaramo 

1. Falimentul ar puteă să nu fie declarat de cît după 
sau falitul se poate întîmplă să înceteze din 

13
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viaţă în intervalul dintre declararea falimentului și momentul depu- 
nerei bilanţului; în aceste două ipoteze, văduva, copiii chiar nemoș- 
tenitori, sau moștenitori, au facultatea. de a se prezintă sau de a 
face să fie reprezentaţi la formarea bilanţului. 

S'a crezut de unii autori că legea ar autoriză văduva, copiii 
sau moștenitorii, a formă ei însăși bilanţul sau a însărcină cu acea- 
sta pe un terțiu. Alţii cred că aceste persoane pot numai a fi față 
la formarea bilanţului pentru a pune la dispoziţie sindicului elemen 
tele și notele necesare pentru bilanţ; și că numai sindicul are, în 
acest caz calitatea de a formă bilanţul conform art 753 (476 fr.). 

A se vedeă Rividre p. 717 urm.; Delvincouri 1 p. 257. 

Notă. Art. 729 enumeră pe soţ. fii și moștenitori ca fiind în 
drept să se prezinte în persoană sau prin mandatar, în locul defunc- 
tului la formarea bilanţului, la cercetarea registrelor şi la procedura 
falimentului. i 
„Legea nu spune nimie în ce privește pe ascendenţii defunetu 

lui. Au 'ei- același drept ca și ceilalţi arătaţi în art. 729 ? Credem că 
ascendenţii au mai mult drept, chiar de cit soţia falitului, a se inte- 
resă de soarta. averei fiului lor, pentru memoria lui cel puţin. Dind 
o intrepretare mai liberă cuvinţului moștenitori, am puteă chiar zice 
că, părinţii întră în acest grup de persoane și putem spune, cu drept 
cuvînt, căci dacă unei rude mai depărtate i se dă drept a se in- 
teresă de soarta averei unui falit defunct, de ce n'am permite acea- 
sta și părinţilor ?



TITLUL II 
Despre administraţiunea falimentului 

CAPITOLUL 1 

Despre persoanele însărcinate cu administrațiunea falimentului 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 730. Admivistraţiu- 
nea falimentelor se va e- 
xercita de un judecător sin- 

 dic aşezat pe lingă fie care 
tribunal, sub privegherea 
tribunalului. 

Ea are de scop conser- 
varea și lichidarea bunuri- 
lor îalitului și repartițiunea 
lor între creditori. 

(Com. 734 urm.: Reg. Sin- 
dicilor 1, 5, 6. 7; 7 al. 3 
legea org. jud. din 1908; 
Ital. 713; Fr. 462; Belg. 466). 

Bibliografie. 

  

CODUL COM. ITALIAN . 

"Art. 713. L'amministra- 
zione del îallimento e eser-. 
citata da un curatore uo- 
minato dal tribunale, colla 
sorveglianza di una delega- 
-zione dei creditori e soito 
la direzione del giudice de- 
legato. 

ssa si propone la con- 
servazione e la liquidazione 
dei beni del îallito e la.ri- 
parlizione di essi lra i cre- 
ditori. 

V. Dimitriu Curs p. 1340 şi unm.; Lyon Caen et Ren. VIII n. 276 și urm.: 296 urm.: Al. Degi€ Scrieri juridice LU p. 138; [. N. Cezărescu și | Dan p. 76: |. Bobl p. 45%: Riviăre p. 712 Namur [Il p. 106 urm. 

Din FEzpunerea de motive pe 1895. Principalul factor al- condu-- 
cerei operaţiunilor unui faliment este sindicul.. EL ar trebui să fie 
totdeauna auxiliarul justiţiei, pentru a se stabili cu preciziune cau: 
zele cari au determinat falimentul şi pentru a se descoperi fraudele 
ce sau putut comite. Din nenorocire însă, se întîmplă că în prac- 
tică sindieul devine cite odată advocatul falitului mai mult de ciţ 
deiegatul justiţiei. Aceasta provine din greşita recrutare a persona-
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lului. din lipsa-i de răspundere penală și din primejdioasa facultate lăsată, falitului de a regulă el plata sindicului. 
In privința. reerutărei propun condițiuni severe de admisibili- tate, cari vor îndepărtă de la sarcina de sindie pe cei cari sunt por- niți a-și uită menirea. In privința răspunderei, asimilînd pe sindie cu funcţionarul public, cred că se iau măsuri suficiente, pentru buna conducere a operaţiunilor. In privinţa onorariului, dacă-l țărmurim în limitele proporţionale cu activul, facem să dispară remuneraţiu- nile de favoare, cari au fost găsite une ori scandaloase ; şi dacă dăm numai tribunâlului dreptul de a-l determină, eurmăm acordurile com- promițătoare dintre sindic și falit. Complementul necesar al acestei din urmă măsuri este pedeapsa ce propun pentru sindicul care va fi primit, direct sau indirect ceva de la falit, 
Pentru a asigură continuitatea de vederi în direcțiunea lucră- vilor și pentru a acceleră operațiunile, am suprimat deosebirea între sindicul provizor și sindicul definitiv. De altmintrelea. experiența a dovedit că persoana căreia tribunalul îneredințese în mod provizor sarcina sindicatului era: tot deauna menţinută de creditor: ca sindie definitiv, astfel că consultarea creditorilor era o simplă fermalitate care aduceă întirziere.. Cu noile dispoziţiuni cari vor guvernă alege- rea sindicilor, garanţia ce aceștia cată să inspire nu va face de cit să crească, astfel că: intervențiunea creditorilor la conformarea lor devine și mai inutilă. Nu mai puţin rămîn neatinse drepturile masei. credale, rostindu-se în formă și sub condițiunile de număr, cerute de lege, de a cere ori cînd înlocuirea sindicului. 
(Desbaterile: pe 1895). | | 
Prpunere de motive în 1899. Codul din 1887, ea și vechiul nos- tru Cod. Comercial, prevedeau că în timpul falimentului operaţiunile erau .conduse : SE | a) De un sindic, care reprezintă şi pe falit și: masa creditorilor : b) de un judecător comisar, al cărui rol eră de a servi ca suprave- ghetor şi ca control în mersul operațiunilor falimentelor, fie în ce: priveşte chemările creditorilor, verificările creanţelor lor. deliberă- rile masei: creditorilor: fie pentru a da autorizări în unele cazuri anumite, “prevăzute de lege. 
Mai tîrziu sindicul, care anteriormente era alesul masei credale,. a fost înlocuit prin judecătorul sindic, magistrat învestit cu anume calitate de a se ocupă cu operaţiunile falimentelor declarate înaintea tribunalului unde el funcționează. A Ori judecătorii sindici au dat bune rezultate, abuzurile ce se: făceau mai înainte de sindicii aleși—în contra căror s'au ivit multe și întemeiate plingeri — au dispărut. Ordinea și onestitatea și-au luat locul în operaţiunile falimentelor, graţie magistraților cari con- duc aceste operaţiuni. In această sistemă însă avind sindicul magis- trat, rolul judecătorului comisar devine cu desăvirșire inutil. Prin delegarea lui, care aveă o rațiune sub imperiul vechei legislaţiuni, nu se face de cit a se distrage un judecător de la ocupaţiunile lui zilnice, fără a se aduce vre un folos. Ba de multe ori se aduce în- tîrzieri din nepotrivirile de vederi ce se ivesc între cei doi judecă-
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tori. Mai mult.de cit atit: în multe cazuri se semnalează chiar o 
anomalie ierarhică, de multe ori neplăcută, în totdeauna vătămă- 
toare ! Astfel cînd judecătorul comisar este membru suplininte, el 
prin căderile ce are de la legiurea comercială, ar fi chemat să serve 
de control și corectiv unui Judecător de o treaptă ierarhică supe- 
rioară, de oare ce judecătorul sindic este pe aceiași treaptă ierar- 
hică cu membrii de ședință. Deci exercitarea controlului în asemenea 
caz, dacă nu ar fi imposibilă, ar fi cel puţin dificilă. 

In vederea acestora am dispus suprimarea din articolele res- 
pective, a. dispozițiunilor privitoare la judecătorii comisari cari nu 
mai au rațiunea de a fi. 

(Din desbaterile parlamentare pe 1899). i 

- Notă. În sistemul legei italiene administraţia falimentului se 
exercită de un curator numit de tribunal, sub supravegherea unei 
delegațiuni a creditorilor și sub direcţiunea judecătorului delegat ; 
seopul acestei administraţiuni este ca și la noi conservarea și lichida- 
rea bunurilor falitului şi repartiţia lor între creditori (art. 713 al. 1 şi 2). 

În sistemul legei franceze, administraţia falimentului se exer- 
cită cum eră și la noi înainte de 1895, de sindicul provizor pentru în- 
deplinirea primelor formalităţi ale falimentului și apoi un sindie sau 
mai mulți definitivi numiți cu avizul ereditorilor; sub controlul unui 
jude comisar. 

În sistemul legei belgiane (art. 466) administraţiunea falimen- 
tului se conduce de un jude comisar care va desemnă. unul sau mai 

mulți curatori după iniportanţa falimentului. 
Cum vedem sistemul legei romine este cel mai bun și mai 

conform cu nevoile unei bune administraţiuni, înlăturîndu-se toate 
neajunsurile și cheltuelile exagerate și de multe ori nefolositoare, ce 

se fac cu sindieii sau curatorii falimentelor în cele alte legislaţiuni. 

Doctrină. 1. În rezumat atribuţiunile judecătorului sindic sunt : 
a) aplicarea, sigiliilor; B) facerea inventarului ; c) încheierea bilanţului 
sau verificarea celui prezintat de falit ; d) formarea tabloului credi- 

torilor, în vederea încunoștiințărei registrelor de falit; e) furmarea 
actelor conservatoare a drepturilot falitului ; f) încasarea creanţelor; 

9) examinarea corespondenţei ; 5) vinzarea bunurilor; s) continuarea 
comerţului cînd necesitatea o, va cere; ) lichidarea activului şi pa- 
sivului : £) facerea repartiţiilor ; 1) participarea la concordat. pentru 
edificarea. creditorilor asupra situaţiunei falimentului ; n) îndatorirea 
de a raportă tribunalului în fie care lună despre această situaţiune; 

n) prezidarea întrunirei creditorilor şi încheierea proceselor verbale 
de ședință; o) verificarea creanţelor falimentului ; p) judecarea în 
primă instanţă a contestaţiunilor la verificarea creanţelor și acţiuni-
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lor în revendicare, cind atari contestaţiuni și acţiuni sunt de com- 
petința judelui de ocol; 7) îndatorirea de a da relaţiunile necesare 
cari precedează deliberările tribunalului, chiar și în afară de cazu- 
vile prevăzute de art. 942. 

(P. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/911 p. 1340 și urm.). 

Jurisprudenţă. Din cuprinde- 
rea art. 726 și urm. Cod. Com. 
relative la faliment și la dreptu- 
rile și îndatoririle sindicului, re- 
iesă că sindicul unui faliment re- 
prezintă atît interesele falitului, 
cit și ale masei creditorilor ace- 
Jui faliment. 

Că, prin urmare, prezența sin- 
dicului înaintea unei instanţe ju- 
decătorești, în procesele în cari 
sunt în joe interesele falitului și 
ale creditorilor săi, față cu terții 

"persoane, face ca atit creditorii 
cît și falitul să fie bine reprezin-   

taţi în instanţă prin sindie, 
Că în speţă, fiind constant în 

fapt, că intimatul B. Mesing deși 
absent azi, este creditor al fali- 
tului T. Gheorghiu și că în acea- 
stă calitate se află în judecată cu 
recurentul $. V. Matei, dinsul este 
bine reprezintat prin sindicul fa 
limentului 'P. Gheorghiu. 

Că aşă fiind, dinsul nu se poate 
socoti ca absent .și deci nu este 
loc la aplicaţiunea art. 151 pr. cit. 

Bul. 1892 p. 226. C. Cas. 1 
No. 113/92, 

  

Art. 731-785 sunt azi abrogate și înlocuite cu al.3 din art. 7 al legei de organizare judecătorească din 1908. 
„Unul din judecătorii tribunalului sau al secțiunei va fi delegat de minisiru prin deciziune ministerială să îndeplinească și funcțiunile de sindic, 
La secțiunea comercială a tribunalului Ilfov vor fi delegați cu aceste funcțiuni doui Judecători. 
Delegațiunea este revocabilă și obligatorie pentru magistrat:. 

  

Art. 736. Judecătorul sindic se poate recuză pentru aceleași motive ca și judecătorii. 
Judecătorul sindic, care cunoaște că în persoana lui există motiv legal de recuzare, trebue să aducă acea- sta la cunoștința tribunalului în termen de 24 ore. 
Recuzarea se judecă în camera de consiliu, ascul- tindu-se partea care propune recuzarea și judecătorul sindic. (Pr. Civ. 274—285 Reg. Sind. 3 1), 

  

Î. Art. 8 din regulamentul de servieiu şi compt. al sindicilor: În caz de lipsă sau de recuzare a sindieului unui tribunal, ori de insuficienţă de personal la un îvi- bunal, ministrul justiției poate delegă pe sindicul unni tribunal din resortul Curţii
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„Notă. Deși art. 731—735 Crd. Com. se găsesc azi abrogate și 
înlocuite prin ast. 7 al. 3 al legei de organizare judecătorească din 
1908, credem totuşi că acest articol 736, nu e abrogat întru cit, se 
pot prezintă afaceri civile, comerciale sau penale, în eare să fie che- 
mat e complectă tribunalul judecătorul de ședință delegat cu sindi- 
catul ; ţinind seamă că, fie în raportul său dat tribunalului conf. art. 

766 Cod. Com. fie cu ocazia ori cărei alte însăreinări de sindic să-și 
fi exprimat părerea asupra litigiului ce este chemat a judecă, ori jude- 
cătorul ori una din părți pot propune recuzatea care se va rezolvă, 

conform art. 736 de mai sus. 
Asemenea poate fl recuzat; judecătorul sindie care ar aveă in- 

teres personal în faliment; în fine recuzarea poate aveă loc ori de 
cîte ori judecătorul sindic se găsește în vre unul din cazurile vizate 

de codicele de procedură civilă. 

Art. 737. In afacerile prezintind dificultăţi speciale, 
judecătorul sindic poate ceretribunalului să se numească 
advocaţi, experţi sau custozi, de ale căror servicii sar 
simţi nevoe. 

“Tribunalul, dacă încuviinţează cererea, vă : desemnă 
pe advocații, experţii sau custozii ce va găsi cu cale și 

- va fixă retribuţiunea lor. 
Judecătorul sindic este dator ca, cel mai tirziu în 

termen de trei zile de la încheerea tribunalului, să co- 
munice celor interesaţi însărcinarea ce li sa dat. 1) 

Jurisprudenţă |. Du art. 733 | simţi nevoie în afacerile falimen- 
(azi 7837) Cod. Com. sindieul poate | tului, şi că această cerere trebue 
cere tribunalului să se numească | să fie încuviinţată de tribunal. 

„ advocaţi, de ale căror servicii sar Că nicăieri legea nu cere ca 

de Apei respective, spre a ţinea, locul, fie pină la încetarea absenței, fie pănă la 
terminarea falimentului. 

La tribunalele cu un singur sindic, preşedintele va aduce la cunoştinţă minis- 
terului justiţiei îricuviinţarea recuzărei, pentru a delegă un sindic de la alt tribunal 
conform art. 730 Cod. Com. 

1) Art 6 requl. sindicilor, Sindicii sunt obligaţi să facă. personal, toate actele 
de administraţie şi să susțină înaintea tuturor instanţelor judecătorești procesele de 
ori ce natură ar avea falimentul ce conduc, 

Ei nu pot fi ajutaţi de alte persoane de cit în cazul prevăzul de art 733 (azi 
737), Cod. Com., şi numai, după îndeplinirea formelor cerute de dispozițiunea cita- 
tului text de lege. 

Incheierea tribunalelor relativă la desemnarea avocaţilor va fi totdeauna motivată. 
Retribuţiunea unor asemenea avocaţi ori cari ar fi natura procesului, nu poate trece 
peste suma de lei 600, pentru o instanţă. 

Preşedintele tribunalului este dator ca, la finele fie cărei luni, să comunice 
ministerului de justiţie o listă de numele persoanelor, cări ar fi primit delegațiuni 
conform acestui articol, cu arătarea cuantumului retribuţiunilor ce li s'a fixat şi 
falimentului în care au lucrat.
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autorizaţia tribunalului să fie re- Bul. 1897 p. 1241. C. Cas. No. 
petată pentru fie care instanţă, | 231/97. 
putând deci, fi dată odată pentru 2. A se vedea şi doctrina și ju- 
reprezintarea sindicului la dife- | risprudența de sub art. 761 Cod. 
rite înfățișări și diferite instanţe. | Com. 

Art. 738. Judecătorul sindic este dator, îndată ce 
hotărirea de omologare a concordatului a rămas defi- 
nitivă, şi îndată ce este chemat să facă vr'o distribuţiune 
între creditori, să formeze statul cheltuelilor de justiţie 
și administraţiune al falimentului și să ceară tribunalului 
aprobarea lui. 

(Com. 805, 819 urm. 969, 970). 
Art. 739. !) Cheltuelile de justiţie şi administraţiune, 

prevăzute în statul judecătorului sindic, aprobat de tri- 
bunal, se vor plăti de falit, sau se vor reţine din patri- 
moniul falimentului, cu preferință înaintea ori căror 
altor datorii. | 

(Com. 819 și urm. 805). 

  

1) Împreună cu art. 738, am trecut şi art, 739, 742 și 969 C. Com. cum şi ar- 
ticolele corespunzătoare din regulamentul sindicilor avind între ele strinsă legătură 
de idei, deci și pentru uşurinţa căutărei materiei : 

Iată și articolele din regulament date în puterea art 742: 
Art. 19 regul. sindicilor. Comptabilitatea, falimentelor se ține : prin înființarea 

registrului prevăzut de art. 9 din prezentul regulament (model n. 1) prin depunerea 
foilor jurnal (model n. 3) şi de recapitulaţie (model n. 4). " 

Pentru acest sfirșit, sindicii sunt datori să, depună zilnic, secretarilor arhivari, 
foaia jurnal de operaţiunile făcute, de sumele găsite la- falit, de încasările făcute în 
fie care zi și de cheltuelile şi plăţile efectuate. Sindicii vor face, la finele fie cărei 
luni, o foaie de recapitulaţie, după toate foile Jurnal, din cursul lunei. 

Art. 20 reg. sind. Comptabilitatea fie cărui faliment se împarte în două: 
1) Compturi relative la activul. falimentului şi - 
2) Compturi relative la cheltuelile falimentului. 
„Ari. 21 reg. sind. Compturile relative la activul falimentului sunt : 
1) Tot ca s'a găsit numerar în casa falitului, la aplicarea sigiliilor. - 
2) Tot ceia ce s'a incasat din vinzări şi din realizarea creanţelor active. 
3) Ceia ce s'a depus de alţii în comptul falimentului. 
Art. 22 reg. sind. Compturile relative la pasivul falimentului suni : 
1) Cheltuelile făcute cu transporturi, timbre, mărci postale. -taze de publicaţie 

şi taxele de portărei, relative la toate operaţiunile falimentului, atunci cînd necesi- 
tează întrebuinţarea și plata lor. 

2) Cota de percepere, fixată prin budgetul anual, pentru acoperirea, retribuţi- 
unci sindicilor, secretarilor arhivari şi pentru cheltuelile de cancelarie. 
8) Sumele ce s'au încuviințat a se da ca ajutor falitului precum şi cele ce 

s'au dat pentru achitarea taxelor de vamă, accize şi impozite. 
4) Sumele plătite advocaţilor, experţilor, etc. şi în general, persoanelor anto- 

rizate a funcţionă alături cu sindicii în puterea disp. art. 737 Cod. Com. 
5) Sumele plătite conf. art. 782 din Codul Com. pentru relragerea în profitul falimentului al lucrului dat în gaj, și în genere tot ce sa cheltuit în timpul admi- 

nistraţiei falimentului. , 
Art. 24 reg. sind. Cota perceperei prevăzută de art. 969 din Cod. Com. se "caleulează de către sindici asupra activului brut al falimentului şi se fixează îndată ce sa terminat facerea inventarului,
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Art. 969. Pentru acoperirea retribuţiunei judecăto- 

rilor sindici şi secretarilor arhivari și pentru cheltuelile 

de cancelarie, statul va percepe pînă la maximum 40 

din activul brut al falimentului, fără ca suma percepută 

de la un faliment să poată întrece cifra de 20000 lei. 

Cota perceperei pină la maximum 4%/0 se va fixă în 

fie care an prin legea budgetară. 

Pentru anul budgetar curent, cota se fixează la 30/o; 

ea se va face venit la tezaur, sub o rubrică specială a 

veniturilor ministerului de justiţie: - 

In raport cu încasările şi întrările se va deschide, 

prin consiliul de miniștri, ministerului de justiţie, cre- 

ditele necesare pentru retribuţiunea personalului. 

(Com. 735, 968. Reg. sind. 24). | 

Doctrină 1. În conflictul născut între privilegiul acordat so- 

cietăţilor de credit funciar, prin legea lor specială, de a fi plătite 

fără concurență pentru enpital și interese și între privilegiul acordat 

sindicatului falimentelor, prin codul comercial şi regulamentul sindi- 

cilor de a îneasă din activul” falimentelor atit cheltuelile făcute cit 

şi cota .de 3%, cu preferință înaințea, tuturor creditorilor, care e rân- 

oul ce trebue să ocupe fie care din ceste privilegii cînd vin în 

concurență, sau mai bine. zis care primează ? | 

DI 1. Ioneseu- Dolj în C. Jud. No. 17/904, adnotind sentinţa No. 

463/903 a trib. Muscel spune: 

Textele de lege asupra căror se naște discuţia sunt: art. 739, 

819, 969 Cod. Com. şi art. 24 și 25 din regul. sindicilor și art. 89 

din legea creditului. funciar din 5 April 1873 și. soluţia dată de tri- 

bunal acordînd privilegiul sindicatului este perfect juridică. 

D-sa mai adaogă: Mai întii art. 89 din legea creditului funciar 

trebue înlăturat din discuţiune, fiind străin de cheştiune şi aceasta 

pentru bunul cuvint că legea comercială şi regulamentul sindicilor 

(1895), care înființează coţa de 3% şi cheltuelile cu privilegiu e cu 

22 ani mai nouă de cît legea creditului! Totuși e bine să ne. între- 

băm ce a avut în vedere legiuitorul prin art. 89 din legea creditu- 

lui şi ce anume avantaje a voit să-i confere ? 

Ca origină acest text e o inovaţiune a legiuitorului nostru, el 

nu se găsește nici.în decretul francez din 1852 pentru creditul fun- 

ciar, nici în statutele creditului funciar din Kerson . (Odesa) ambele 

avute în vedere de legiuitorul nostru la întroducerea institutelor de 

„credit funciar, cele franceze pentru legislaţie cele rusești pentru
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principiu. (Două sunt principiile cari servesc de bază creditelor fun- ciare : principiul asociațiunei de capitalişti, care e o societate de spe- culațiune ca, toate societăţile și principiul asociațiunei mutuale d. pro- prietarilor de imobile, în care ori ce idee de speculă este exclusă). Urmărind lucrările preparatorii vedem că textul așă cum e formulat apare pentru prima oară atit în proectul de lege pentru creditul fun- ciar prezintat guvernului de D] Rodocanache, Poumay și M. Gher- mani, în numele mai multor case romine și străine; cit și cel pre- zintat de Adolphe Hertz și cel prezintat de proprietarii romini și care sa transformat în legea de azi. - 
E ușor de înţeles că prin art. 89 conceput sub imperiul vechi- lui cod de comerţ, legiuitorul n'a voit alt cevă de cit să scutească societatea creditului funciar de aceste formalităţi.. nu tocmai plăcute pentru creditori, ea înscrierea la tablou, verificarea creanţelor și mai ales dreptul sindicului de a sesiză și administră întreaga avere a fa- litului : ori este știut că unul din privilegiile importante pe cari re- zidă însăși existenţa societăţilor de credit funciar, e toemai luarea în posesie a imobilului și dacă sindicul ar fi luat el în posesie imobilul, apoi societatea ar fi fost paralizată în mersul și operațiunile ei. 
Înlăturat. art. 89. soluţiunea chestiunei se găsește în chiar legea. creditului, în art. 55 și 58 prin cari reglementează oare cum-rangul ce trebue să ocupe privilegiul creditului funciar, cînd vine în con- curență cu altele. . 
Din simpla citire a acestor două texte se vede că „drepturile: tezaurului public: sunt colocate înaintea creanței creditului ; ori e: necontestat că taxa de 3%, sau +, e un impozit după cum s'a recu- nescut de Înalta Curte de Casaţie (Cas. II No. 377/901 în C. Jud. No. 4/902), iar cheltuelile făcute de sindie în interesul masei falimentu- lui sunt cheltueli judiciare conf. art. 1727 Cod. Civil, aparţinind tot tezaurului public, deci, ambele tree înaintea creanţei creditului Şi îna- intea tuturor creanţelor privilegiate, ipotecare ete. prelevîndu-se din activul brut al falimentului, conf. art. 969 și 819 C. Com. 
(Extras din C. Jud. No. 17/904). _ 
2. Cota ce se încasează de stat este un impozit însă este un. impozit îndireci. Această cotă reprezintă însă cheltuielile de justiţie. făcute numai în interesul masei credale, iar nu a creditorului ipote- car; cota ca ori ce impozit indirect se naște odată cu fie care fapt pentru care este creat; nu se datorese la epoce fixe ca darea fun- ciară, căile de comunicaţie și aitele, care sunt impozite derecte, Ne- contestat, că impozitele directe se vor plăti din activul falimentului cu precădere asupra ori cărei alte datorii, cum rezultă din art. 1725 C. C..
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combinat cu art. 8 din legea de urmărire. Art. 1725 al. 2 aduogă 

însă: „tezaurul publice nu poate obține un privilegiu în contra drep- 

“turilor persoanelor al treilea dobindite mai înainte“. 

Ori ipoteca dacă e constituită înainte de declararea în faliment: 

va primă cota statului asupra activului falitului, după cum o ipotecă, 

constituită anterior morţei lui de cujus are preferință asupra succe- 

siunei înaintea taxelor succesorale. Este eadem ratio şi deci cota nu 

grevează activul falitului în paguba terţiilor cu drepturi . dobîndite: 

mai înainte. 

(Extras din „Dreptul No. 41/904). 

Jurisprudenţă. 1. Judecătorul 
sivdic fiind însărcinat de la lege, 

cu administrarea și lichidarea în- 

tregei averi a falitului, mobilă şi 

imobilă, este logic şi firese lucru 

ca, cheltuelile făcute în acest scop 

să fie reţinute din prețul acele 

iași averi, fără distinețiune de 

mobile sau imobile, ca unele ce 

privesc intreg patrimoniul falitu- 

lui şi sunt făcute în interesul tu- 
turor ereditorilor, 

Că, pe lingă că nu există nici 

o rațiune logică ea cheltuelile fă- 
cute pentru întreţinerea și lichi- 
darea averei nemișcătoare a fa- 
litului -să fie reţinute nu mai din 
realizarea averei lui mișcătoare, 

dar în ipoteza cînd cheltuelile 

necesitate pentru buna întreţinere 
a falitului ar întrece valoarea a- 
verei lui mobiliară, în această i- 

poteză, asemenea cheltueli ar ră- 

minea în sareina judecătorului 
sindie și ar trebui să fie suferite 
de dînsul, ceia ce duce lao eon- 
cluzie inadmisibilă. 

Că administrarea axerei falitu- 
lui avind de obiect „interesul co- 
mun al creditorilor“ și fiind în- 
credințată de legile în fiinţă u- 
nui judecător al tribunalului, con- 
stitue o adevărată administrare 
judecătorească, iar cheltuelile fă. 
cute cu această administrare sunt 
cheltueli judiciare, în sensul larg 
al. cuvîntului.   

Că cheltuelile judiciare sunt 
privilegiate şi dispensate de in- 
scripțiune conform art. 1727, 1729 
şi 1739 Cod. Civil. 

Că privilegiul cheltuelilor de 
administrare a averei falitului de- 
curg nu numai din pribeipiile ge- 
nerale ale dreptului comun, dar 
din numeroase texte. din Codul 
comercial, ! 

Că în adevăr prin art. 785 (azi 
739) Cod. Com. legiuitorul pres- 
crie că cheliuelile de justiţie și 
de administraţie să fie reţinute 
din „patrimoniul“ falitului, cu pre- 
ferinţă înaintea ori căror alte da- 
torii ; iar prin art. 819 același cod 
legiuitorul pune . cheltuelile de 
justiţie și de administraţie pe a- 
ceiaşi linie cu ajutoarele acordate 
falitului și familiei lui, și prevede 
că ele trebuese să fie scăzute mai 
inainte de. a se plăti creditorii 
gagiști sau privilegiați. 

Că în fața unor texte atit de 
| pozitive rămîne învederat că le- 
giuitorul a acordat un privilegiu 
cheltuelilor de justiţie și de ad- 
ministrare a averei . falitului, şi. 
dacă, aceste creanţe nu sunt de- 
semnate cu adevăratul lor nume 
de creanţe privilegiate, nu este 
mai puţin adevărat că legiuitorul 
le-a, atribuit caracterul și efectele 
ce conferă dreptul de privilegiu și 
aceasta este îndestulător pentru a 
determină natura acestor creanţe.
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„Avind în vedere taxa de 3% 
cuvenită statului conf. art. 989 
Cod. Com. 

Că legiuitorul, pentru a ocroti 
întrun mod eficace interesele 
creditorilor și a garantă buna ad- 
ministrare a averei faliților, a în- 
credinţat. această administrare u- 
nor anume judecători de la tri- 
bunal, iar pentru a acoperi. re- 
tribuţ ile acestor judecători sindici 
Și a veni în ajutorul trebuinţelor 
tezaurului public, statul a supus 
falimentele la plata . unei contri- 
buţii, eare întrunește caracterele 
“unui adevărat impozit și ca atare 
este privilegiat. | 

Că cota de 3), ce se prelevează 
în folosul statului asupra falimen- 
telor, are caracterul unui adevă- 
rat impozit, aceasta rezultă din 
chiar denumirea de „contribuţie“ 
întrebuințată de legiuitorul co- 
mercial, din scopul în care acea- 
stă contribuţie a fost înființată și 
în fine, din faptul că ea este tre- 
cută cea venit în bugetul ministe- 
ului de justiție. 

C. Cas. II No. 377/901 Bul.p. 
1677/901; Trib. Bacău 903 C. Jud 
No. 43/903. 

2. Cota de 3%, ce se percepe. 
de stat din activul brut al fali- 
mentului este menită pentru aco- 
perirea retribuţiunei judecătorilor 
sindici, a seeretarilor arhivari ai 
sindicatului şi pentru: cheltuelile 
de,cancelarie, și se face venit la 
tezaur sub rubrica specială a ve- 
niturilor ministerului de justiţie, 
cu alte cuvinte legea comercială, 

- consideră această cotă ca o chel- 
tuială de justiţie, ca o contribu- 
țiune şi ca atare această, cotă, ca 
și cheltuelile de administraţiune a 
falimentului făcute de sindic, este 
privilegiată și deci să plătește cu 
preferință din activul falimentului 

    

  

Art. 739-—969 

înaintea ori cărei datorii fie chiar 
anterioară. 

Astfel adjudecatarul unui imo- 
bil al falitului cînd depune ere- 
auţa sa ipotecară drept preţ, tre- 
bue să depună mai întăi cota sin- 
dicală cuvenită statului, căci cota 

„trebue preievată cu preferință din 
preţul adjudecărei. 
_C. Apel Iași II No. 27/903 în 

C. Jud. No. 52/9038. 
3.. Taxa de 3%, asupra întregei 

mase a falimentului prevăzută 
pentru stat spre acoperirea retri- 
buţiunei sindicilor. secretarilor 
arhivari și a cheltuelilor de cance- 
larie nu este considerată ca o cotă 
concordatară, pentru dobindirea 
căreia acţiunea ce sar exerciți 
e o acţiune comercială,și clar ce- 
verea pentru dobindirea ei trebue 
judecată după dreptul comun, 
ptinti'o acţiune civilă ce se ju- 
decă după regulele dreptului ci- 
vi, de instanţele civile, iar re- 
cursul contra hotărirei dată în 
privinţa acestei taxe, ori cum ar 
fi fost jurisdicţia de fond, se ju- 
decă de secţia I a Curţii de Ca- 
saţie care în genere judecă cau- 
zele civile. 

C. Cas. II No. 58/99 Bul. Cas. 
pag. 226. 

4. Cheltuelile de justiţie şi ad- 
ministraţiune precum și cota de 
3), cuvenită statului, se plătese 
din intreaga avere mobilă și imo- 
bilă a falitului și cu preferință 
înaintea creanţelor ipotecare în- 
scrise. 

C. Apel Buc. 1 No. 306/903 în 
Dreptul No. 18/904. 

5. Asemenea trebuese plătite și 
de creditul funciar urban, asu- 
pra căruia se adjudecă imobilul 
ipotecat. 

Trib.. Muscel No. 463/903,; 
Contra C. Cas. 1 No. 254/904 ;



Art. 739-969 

C. Buc. III No. 250/904; toate 

în Dreptul No. 76/904. , 

6. Regularea este cuvenită sta- 

tului pentru cheltuelile prevăzute 

de art. 969 C. Com. face parte 

tot din operaţiunile falimentului, 

chiar dacă această regulare se 

face după ce falitul a încheiat 

concordat cu creditorii săi şi a 

fost pus în posesiunea activului 

său. Și întru cit legea comereială 

nu prevede că sentințele date a- 

supra regulărei acestei cote sunt 

din acele ce se dau cu drept la 

apel, acestu. sentinţe întră în're 

gula generală. preserisă - de ant. 

944 C. Com. şi deci nu sunt su- 

puse apelului. -. 
O. Cas. II No. 2/902 în Drep- 

tul No. 23/902 şi C. Jud... No, 21/902 

C. Apel Iaşi II No. 92/900 în 

C. Jud. No. 10/901 p. 77. | 

7, Sindicul are dreptul ca, pen 

tru cheltuelile .de. administraţie 

ale falimentului și pentru cota 

statului, să fie plătit cu preferinţă 

din produsul activului falimentu- 

lui, înaintea ori cărei alte datorii 

adică din acel activ al falitului, 

ce. nu ar fi gretat de sarcine i 

poteeare anterioare falimentului, 

însă mare acest drept de privi- 

Jegiu și contra pasivului falitului 

şi deci aceşte creanţe ale sindi 

catului nu. pot trece cu preferinţă 

înaintea creanţelor ipotecare cu 

rang căpatat anterior falinientului. 

T'pib. Ilfov Not. No. 56/901 C. 

Jud. No. 4/902 p. 37. 
8. Privilegiile fiind niște excep- 

țiuni, nu pot fi - aplicate prin în- 

terpretare sau analogie în cazuri 

străine de acele determinate ex- 

pres prin lege. 
Așa, cind se urmărește averea 

imobiliară a unui falit după cere 

rea ereditorului ipotecar, rolul sin- 

dicului este redus Ja acela de in- 

tervenient în scopul de a acee-   
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leră urmărirea și singurele sumi 

ce trebuese înserise în tabloul de 

ordinea creditorilor, eu privilegiu 

față de creditorul ipotecar, sunt 

cheltuelile de urmărire propriu 

zise, făcute în interesul comun al 

creditorilor, astfel că sindicul nu 

poate fi îhseris în ace! tablou cu 

privilegiu faţă eu creditorul ipo- 

tecar urwmăritor pentru celelalte 

cheltueli făcute în justiţie cu oca- 

zia administraţiei falimentului și 

nici cu cota statului. 
Trib. Iaşi III No. 102,901 în 

C. Jud. pe 1901 p. 509. 

9. Cota: de 3%, ce se percepe 

de stat din activul brut al fali- 

mentului: 'este menită pentru aco- 

perirea, retribuţiunei judecătorilor 

sindiei, a seeretarilor 'arhivari ai 

sindicatului şi pentru cheltuelile de 

cancelarie și se va face venit la 

tezaur sub rubrica: speciâlă a ve- 

niturilon ministerului de justiţie, 

eu alte cuvinte legea comercială 

consideră această cotă ea o chel- 

tuială de justiţie, ica o contribu- 

ţiune şi ca atare această cotă ca 

şi cheltuelele de administraţiune 

a falimentului, făcute de - sindic, 

este “privilegiată “si deci: se plă- 

tește 'cu preferinţă din activul fa- 

limentului înaintea ori cărei da- 

“torii fie chiar anterioară. 

Astfel adjudecatarul unui into- 

bil al falituiui, cînd depune cre- 

anța sa ipotecară drept preţ, îre- 

bue să depnnă mai întăi cota sin- 

dicală cuvenită statului, căci cota 

trebue prelevată cu preferință din 

preţul adjudecărei. 
C. Apel Iaşi II No. 27/9058 în 

C. Jud. No. 52/903. 

10. Cind societatea creditului 

funciar, este adjudecatara unui 

imobil a! falitului și depune ere- 

'anţa sa îpotecară drept prej, tre- 

bue să depună mai întăi cota și 

cheltuelile sindicale, căci ele tre--
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buese prelevate cu preferinţă din 
preţul adjudecărei. 

Trih. Muscel 463/903 în Drep- 
tul No. 76/904 şi în C. Jud. No. 17/904. 

11. Administrarea averei fali- 
tului avind de obiect interesul 
comun al creditorilor și fiind în- 
eredințată de legile în fiinţă unui 
„judecător al tribunalului, consti- 
tuie o adevărată administrare 
„judecătorească, iar cheltuelile fă- 
cute cu această administrare sunț 
-cheltueli judiciare privilegiate şi 
dispensate de inseripţiune conf. 
art. 1727, 1729 și 1730 C. Civ. 

Taxa de 3% ce se prelevează 
în folosul statului, asupra  fali- 
mentelor, are caracterul unui a- 
vărat impozit şi ca atare este 
privilegiată. 

Prin urmare atit cheltuelile de 
administraţie cit și cota cuvenită 
statului, urmează a fi plătită. din 
ori ce avere mobilă sau imobilă 
a falitului cu precădere asupra 
“creanţelor ipotecare. 

Cas. Il No. 879/901 Dreptul 
7/902 C. Jud. No. 4/902. 

12. Cheltuelile de administra- 
ție făcute de sindie și cota de, 
3% cuvenită statului în falimente, 
se plătesc cu preferinţă înaintea 
tuturor creditorilor gagiști sau 
privilegiați. 

C. Apel Buc. II No. 157/906 
în Dreptul No. 72/906. 

13. Din nici un text de lege 
hu rezultă că cota statului şi 
cheltuelile de administraţie și de 

„justiție într'un faliment trebuese 
să primeze creanța 1potecară con- 
simțită de falit asupra averei sale 
imobiliare şi cum privilegiile sunt 
excepţiuni, ele ca ori ce ex cep- 
țiuni, nu pot fi întinse și la alte 
cazuri de cit acelea prevăzute de 
lege în mod expres. 

   

   

  

Prin urmare, asemenea chel | 

  

Art. 739—989 

tueli nu au a fi plătite din preţul 
rezultat din vinzarea averei imo- 
biliare a falitului cu preferință 
asupra creanţelor ipotecare exis- 
tente asupra acelei averi, 

0. Apel Galaţi din 908 C. Jud. 
63/908. 

14. Legiuitorul edict'nd dispo- 
Zițiunile art. 969 Cod. Com. a 
înțeles prin activ brut al falimen- 
tului, asupra căruia se fixează 
cota statului, acel activ din care 
nu se scad cheltuelile făcute eu 
lichidare, nici creanțele  privile- 
giate, ci întreaga masă im pozabilă 
a falimentului, constatată după 
facerea in: entarului şi evaluarea 
ei de către experţi. 

C. Cas III No. 478/9911 în C. 
Jud. No. 2 și 11/9192. 

15. După art. 969 Cod. Com. 
combinat cu art. 22, 24, 26 și 
urm. din regulamentul de serii- 
ciu și comptabilitate al sindicilor, 
care în baza art. 742 şi 970 a- 
celași cod, are putere de lege a- 
supra acestui punct pentru aco- 
perirea retribuţiunei personalului 
şi a cheltuelilor „sindicilor, statul 
este în drept a percepe o cotă, 
al cărei cuantum se fixează de 
legea budgetară pe fie care an 
că şi un imposit care se percepe 
din activul brut al fie cărui fali- 
ment, fără să poată trece peste 
40/0 din activ sau peste cifra de 
20.000 lei la fie care faliment. 

Din confruntarea acestor arti- 
cole cu art. 735 (azi 739) 81. 
S19 și 860 al. ultim. C. Com.: 
reiesă în mod evident că în eco- 
nomia  legiuirei noastre, pentru 
preintimpinarea  cheltuelilor de 
administraţiune u falimentelor ce 
se administrează de funcţionari 
publici, statul este în drept a per- 
cepe sus zisa cotă, din însăși pa- 
trimoniul brut al falimentului, ca



Art. 739—740. 

o taxă generală impusă falimen- 
telor declarate în ţară. 

De unde urmează că cota cu- 
venită statului trebuie să fie per- 
espută cu drept de preferinţă a- 
supra tuturor celor alte creanţe, 
de ori ce natură ar fi. 
„ Bul. 1898 p. 180. 

16. In materie de faliment, ju- 
decătorul sindie este insăreinat 
eu varii atribuţiuni, pe cari are 
a le îndeplini sub controlul tri- 
bunalului, între cari este și obli- 
gaţiunea impusă de art. 751 din 
Cod. comercial, de a face inven- 
tarul şi estimaţiunea, axerei fali- 
tului, asupra căreia se fixează 
cota de 300, cuvenită statului, 
preserisă de art. 969 Cod. Com. 
pentru acoperirea cheltuelilor de 
cancelarie a sindicilor şi acope- 
rirea retribuțiunei lor. 

Pentru ori ce nemulțumire în 
contra modului de administrațiune 
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a. falimentului, de către judecăto- 
rul sindic. atît falitul, cit și masa, 
credală a falimentului, au dreptul 
atit de contestaţie înaintea tri- 
bunalului cît și de recurs în Ca- 
saţie, în termenul și modul pre- 

d 

scris de codul comercial în mă- 
ţerie de faliment. 

Și întru cit, recurentul nua 
uzat de nici una din căile sus. 
indicate, pentru a ajunge la anu- 
larea procesului verbal al sindi- 
cului,. prin care a fixat cota cu- 
venită statului din activul brut 
al falimentului, acel proces ver- 
bal răminind definitiv, a dobindit 
astfel autoritatea de lucru jnde- 
cat, și recurentul nu mai poate 
cere și obţine pe cale principală 
ceia ce putea cere și obține pe 
calea contestaţiunei, cale de care 
însă nu a uzat la timp. 

C. Cas. II No. 256/901 Bul. 
1901 p. 1346. 

Art. 740. Judecătorii sindici ai tribunalelor. lifov, 

Iaşi, Covurlui, Dolj, Brăila, au unul sau mai mulţi se- 

cretari archivari. Numărul lor se va fixă prin deciziu- 
nea consiliului de miniștri. 

Secretarii archivari au gradul de 
nai ; sunt supuși acelorași condițiuni 
şi se bucură de aceleași avantagii. 

orefieri de tribu- 
de admisibilitate 

Ei se numesc prin decret regal. 
La cele alte tribunale funcțiunile secretarului archi- 

şi control. 

var se îndeplinesc . de grefierul tribunalului sau de un 
ajutor de grefă delegat de dînsul, sub a lui răspundere 

Art. 741.1) Secretarii archivari sunt ţinuţi, înainte 
de a întra în funcţiune, să depună o cauţiune egală cu 
acea a grefierilor. 

1) In legătură cu art. 740 şi 741 sunt şi următoarele articole: 67 al. 3, 68, 

90-—92 din reg. org. serv. int. trib. şi, grefelor art, 87 şi 38 reg. cod. com: 9-13, 

26-29 regul. sindicilor : 
Art. 67 regul. organizărei serviciului interior al rrib. şi grefelor : 

Al. 3. Grefierii şi secretarii arhivari -ai judecătorilor sindici, cari după dispo-
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Ei sunt supuși, în afară de obligăţiunile speciale ce se vor fixă prin regulament, la toate îndatoririle prevă- zute de regulamentul interior al grefelor. 

  

ziţiunile art. 58 din legea de organizare judecătorească nu sunt dispensaţi de a da cauţiune, nu vor putea, prestă jurămiîntul înainte de a depune o garanţie de 6000 lei. Ari. 68. Grefierii şi secretarul arhivar a] sidicilor, care nu va depune garân- ţia în termen de o Înnă dela numirea sa se consideră ca demisionat. „Art. 90. Secretarul! arhivar al judecătorului sindic îndeplinește toate insărei- „mările ce după codul comercial și regulamentul de serviciu și comptabilitate al sindicilor tribunalelor de judeţ, sunt chemaţi a îndeplini. . Art, 31. El este supus, în afară, de obligațiunile speciale fixate prin zisul re- gulament, la toate îndatoririle prevăzute pentru funcţionarii grefei tribunalului. Art. 99. La tribunalele unde nu există secretar arhivar, funcțiunile.  secreta- rului arhivar .se îndeplinesc de greficrul tribunalului sau de un ajutor de grefă, delegat de dinsul, sub controlul și răspunderea lui. 
Art. 87 din, regulamentul codului, comercial : La fie care tribunal de comerţ se va ținea un registru iii care se va, înscrie: IN 1) Numele, pronumele, dormiciliul şi protecţiunea falitului ; 2). Felul: comerțului ce exercită; 
3), Data'pronunțărei falimenţului, epoca încetărei plăţilor şi numele sindicului; ...4) Diversele lucrări săvirşite în cursul falimentului, de exemplu : depunerea relației provizorie, vinzarea mărfei supusă strieăciunei, deschiderea măgazinului, îm- prumuturi, ete. '-:-:: e aa - . 5) Data, relaţiei sindicului. despre depunerea sumelor de bani strinşi din vin- zarea averei falitulu, înainte de incheierea, concordatujui ; 
6) Activul mobiliar și imobiliar ; 
7) Pasivul privilegiat, ipotecat și chirografar ; E - 8) Data. convocărei creditorilor pentru verificarea, creanţelor ; 9) Data couvpcărei creditorilor pentru concordat; 

10) Data concordatului şi cit s'a oferit la sută ; - "11) Data onilogărei concordatului ; N „12) Sumele realizate din vinzarea. activului mobiliar și imobiliar ; 13) Data vinzărei ; | | 
14) Data, depunerei tablourilor de împărțeală și cît la sută au luat creditorii; - 18) Speciticarea, averei rămase nevindute ; | 16) Dacă s'a cerut și obținut “moratoriu ; - 

"47) Calificarea dată falimentului; dacă este bancrută simplă sau frauduloasă; 18) Lucrările efectuate pentru închiderea falimentului ; | 19) Data încheierei tribunalului, pentru încuviințarea reabilitărei falitului ; 20) Observaţii. N . „Art. 38 regul. cod. com. Pentru a se facilită culegerea acestor informaţiuni, se va remile sindeului, îndată după numirea sa, o listă, coprinzătoare de toate a- ceste informâţiuni și el va fi dator s'o înapoieze - grefei îndată după. terminarea deliberaţiunei asupra încheierei concordatului. 
“Art. 9 regul. sindicilor: Secretarii arhivari la tribunalele Ilfov, Iaşi, Covurlui, Dolj și Brăila, conduc cancelaria sindicatului şi sunt depozitarii, tuturor actelor, pro- ceselor verbale, registrelor, etc. 

Ei păstrează sub a lor răspundere, toate recepisele, efectele de valoare, banii, actele, documentele, etc. ce li se încredințează, fie de sindic, fie de părţi, relative la falimentele declarate. 
Pentru acest sfirși! ei vor ținea un registru special, în care vor nota zi cu zi, în ordinea primirei, tot ce li se va, încredință, liberind cînd li se va cere, chi- ianţă de primire. 
Fie care secretar arhivar, va avea la dispoziţie o casă de fier, pentru con- servarea recepiselor și valorilor. . Aceste case se vor procură de ministerul justiţiei. 
Ari. 10. regul. sindacilor : Secretarii arhivari sunt vbligaţi să ţină registrele "prevăzute de art. 38 al. a, b şi c din regulamentul grefei.
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Art. 742. Un regulament special va determină : 
modul de funcționare al serviciului comptabilităţei fali- 

3 

mentelor. 
(Com. 970; Reg. sind. 19, 30). 

in afară, de acestea şi pe lingă registrul cerut de art. 37 din regulamentul 
codului de comerţ, ei sunt datori să mai ţină următoarele registre: 

1) Un registru numerotat, parafat, șnuruit și sigilat, în care vor înscrie pen- 
inu fie care faliment, articol cu articol şi la data lor respectivă actele relative la 
gestiunea sindicilor, încasări, cheltueli şi depozite la casa de depuneri şi consemna- 
țiuni, după situaţiile prezintate şi semnate de sindici (model n. 1), 

2) “Un registru zis «registru de procese» în care vor trece numărul dosarului, 
numele adversarului, felul procesului, data înregistrărei, obiectul procesului, suma 
reclamală, instanţa şi numărul dosarului ei, modul terminărei, avind la margine o 
coloană. de observaţie (model n. 2). 

3) Pentru ţinerea regulată a acestor două registre, sindicii vor remite zilnie, 
secretarilor arhivari, o foaie jurnal, semnată de dînşii (model n. 3) coprinzind lu- 
crările ce au făcut. 

Toate aceste foi se vor ataşă după ordinea, intrărei lor, la finele dosarului 
falimentului. ! | 

Art. 11 regul. sindicilor: Secretarii arhivari vor înființă pentru fie care pro- 
ces al falimentului un dosar special. Aceste dosare odată cu terminarea falimentului, 
se vor $nurui, numerotă, sigilă şi se vor anexă la dosarul falimentului. 

Ei vor înființă asemenea, un dosar special pentru diferitele corespondențe ce 
se vor ţine cu autorităţile şi cari nu se rapoartă la o afacere cu dosar special. 

Ari. 12 regul. simdicilor : Cînd vre un secretar archivar va, fi împedicat prin 
vre-o împrejurare oare care, de a fi la postul său, preşedintele tribunalului va de- 
legă pe grefier sau pe unul din ajutoarele sale, a-i ţine locul. 

Art. 13 regul. sindicilor: La tribunalele unde sindicii nau secretari archivaşi 
grefierii tribunalelor sau ajutoarele de grefă delegaţi de dinşii sub a lor răspundere 
şi control, se vor conformă în totul dispoziţiunilor de mai sus. Grefierii sau aju- 
toarele de grefă delegaţi, vor fi ajutaţi în ce priveşte ţinerea registrelor de intrare 
și eşire, de către registratorii tribunalelor ; iar în ce priveşte formarea și conserva- 
rea dosarelor de către arhivar. 

Art. 26 regulamentul sindicilor : Pentru preîntimpinarea cheltuelilor de trans- 
port, timbre, mărci postale, taxe de publicaţii, taxe de portărei, ete. se pune la dis- 
poziţia. secretarilor archivari şi grefierilor tribunalelor însărcinaţi cu funcțiunile de 
secretari archivari -ai sindicilor, după necesitate, un acompt din partea ministerului 
de justiţie de la 100—500 lei. ” - . 

Art. 27 regul. sindicilor: Din sumele date ca, acompt, nu se poate cheltui de 
cit atunci cînd nu există numerar suficient în activul falimentului, 

Art. 28 reg. sindicilor: Sumele date ca acompt se vor vărsă tezaurului pu- 
blic pe numele ministerului de justiţie, din primele încasări şi înainte de ori ce re- 
partiţiune, cu aceleaşi forme ca şi pentru vărsarea cotelor de contribuţiuni, 

| Art. 29 regul. sindicilor: Recipisa, constatatoare de vărsarea acompturilor se 
va trimite ca act justificativ ministeralui de justiţie, spre a se putea ordonanţă un 
nou acompt, 

  

14



CAPITOLUL II | 
Despre punerea sigiliilor şi despre inventar 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 743. Îndată după de- 
claraţiunea îalimentului,sau 
cel mult în 24 ore, judecă- 
torul sindic sau judecătorul 
de ocol, după delegaţiunea 
judecătorului sindic, va pro- 
cede la punerea sigiliilor. 
Chiar înainte de declaraţiu- 
nea falimentului, tribunalul 
comercial poate ordonă pu- 
nereasigiliilor din oficiu, sau 
după stăruința unuia sau 
mai multor creditori, dacă 
debitorul a dosit sau dacă 
este sustragere, chiar par- 
țială de activ 1). 

(Com. 708 $ 2, 744 Și urm, 
754, 875, 880; Pr. civ. 654 
şi urm.; Ital. 733; Fr. 457; 
Belg. 470, 1%). 

Bibliografie, 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 733. Il pretore, en- 
tro ventiquatir ore dacche 
ha ricevuto lavviso del di- 
chiarato  îallimento, deve 
procedere  all'apposizione 
dei sigilli, tanto in presenza 
del curatore provvisorio se 
v interviene, quanto in sua 
assenza. 
Anche prima della dichia- 

razione del fallimento o del 
ricevimento dell'avviso sud- 
detto, il pretore puo proce- 
dere all'apposizione dei si- 
gilli, d'ufiicio o ad istanza 
di uno o piu creditori, qu- 
ando il debitore siasi allon- 
tanato o siavi distrazione 
anche parziale dell'attivo. 

Lvon Caen et Renault VII 481, 491 urm.; Vidari VII 7, 991 urm, ; Al. Degre III p. 1%5; 1. N. Cezărescu-E. Dan p' 8 urm.: Bob! p. 46:11, Bolaffio-E. Mas6 Dari p. 308 urm.: AJ. Ingatamo p. 475: kivicre p. 708 urm.: P. Namur III p. 113 urm.; E. Cohendy-A. Darras II p. 106 urm. 

  

Î) În principiu toate actele şi cererile făcute de judecătorul sindic.. sunt supuse taxelor de. timbru. Cu ocazia aplicărei sigiliilor judecătorul sindic încheie un proces verbal. Acest proces verbal va fi seris pe timbru fix de doi lei chiar cînd declara- rea slărei de faliment s'a făcut din oficiu, pentru că judecătorul sindie lucrează in interesul masei credale şi nici un text din legea timbrului nu scuteşte de taxe ac- tele făcuie de sindic în interesul masei credale.



Art. 713—744 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 744. Sigiliile se vor 
“pune pe. magazine, com- 
ptoare, biurouri, case de 
bani, -portofolii, : registre, 
hirtii, mobile şi pe ori ce 
electe ale îalitului. 

Cind sigiliile sau aplicat 
prin mijlocirea unui jude- 
cător de ocol, el va înaintă 
actele imediat judecătoru- 
lui sindic care la delegat. 

(Com. 743, 74durm.; Pr. 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 734. 1 sigilli sono ap- 
posti ai' magazzini, ai ban- 
chi, agli uifici, alle casse, ai 
portafogli, ai libri, alle carte, 
ai mobili e agli altri efietti 
del fallito. | 

În tutti i casi il pretore 
deve dare immediatamente 
avviso al presidente del tri- 
bunale di commercio del- 
lavvenuta apposizione dei 
sigilli. 

civ. 659 urm.: Ital. 734; 
Fr. 458; Belg. 470, 20, 4%). 

Bibliografie, - Vidari VIII 7992 urm.; Al. Degrâ p. 148; [. Bolaffio-Mase 
Dâri p. 308 uam.; Al. Ingaramo 475: [. N. Cezărescu p. 86 urm.; Bohl p. 465: Ri- 
vitre p. 708 urm. ; P. Namur Ip. 113 urm.; E. Cohendy-A. Darras II p. 106 urm. 

  
Doctrină. ]. Menţionarea obiectelor pe cari urmează a se aplică 

sigiliile nu este limitativă, nici chiar enunţiativă ea e numai indica- 
tivă, atrăgind atenţia sindicului, ce este mai important de sigilat la 
talit. Este liber sindicul a aplică sigilii pe ori ce avere care va crede 
că aparţine falitului. ! 

În acest sens Namur III p. 114. 
2. În caz de falimentul unei societăţi în nume colectiv, sigiliile 

trebuese puse, atit la sediul societăţii cit şi separat la fie care din- 
tre asociaţi ; asemenea și asociaţilor comandidaţi ai societăţei în co- 
mandită. Însă aplicarea sigiliilor nu se poate face la societățile ano- 
nime, de cît la sediul social al societăților și la domiciliul girantelui 
dacă e vorba de o asociaţie în participaţie. 

(Lyon Caen et Ren. VIII n. 1197; Alauzet VII n. 2560). - 
3. Cînd tribunalul a pronunţat sentinţa care declară starea de 

faliment, această sentință stabilește punctul de plecare al procedurei 
falimentului, și exercitarea. ori cărui drept din partea diverșilor in- 
teresați ai falitului, este limitată la cele stabilite de sentinţa declara- 
tivă. În ce privește aplicarea sigiliilor: dacă s'a pronunţat sentinţa 
declarativă, aplicarea sigiliilor depinde numai de ordinul conţinut în 
sentință. Dacă sentinţa nu prevede ordinul aplicărei sigiliilor, atunci 
această dispoziţiune e nulă și dreptul creditorilor interesaţi a cere 
apliearea, sigiliilor nu poate suferi nici o mieșurare; -că sentința de-" 
slarativă care nu ordonă aplicarea sigiliiior este nulă, este evident
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aceasta, pentru că lipsește complectarea formei intrinseci a sentinţei 
pe care legea comercială o prescrie în art. 708 C. Com. și pentru 
că s'ar înlătură cea mai importantă măsură ceruță de lege în apă- 
rarea intereselor creditorilor și chiar ale falitului. 

(L. Bolaffio-Mas€ Dari p. 316). 
4. În privinţa lucrurilor ce urmează a fi puse sub sigilii. art. 

744 enumără în mod precis și arată cari sunt obiectele ce trebuese 
puse sub sigilii. Conform acestui articol sigiliile se vor aplică și pe 
ori ce alte efecte ale falitului; această expresiune pare a conţine o 
flagrantă exagerare și o numai puțin flagrantă contradicţie față de 
principiul general al dreptului comercial, susținut și de jurisprudență 
că falitul răspunde pentru obligaţiunile comerciale cu patrimoniul 
comercial și cu ori ce altă avere, cu excluderea obiectelor asupra 
căror falitul are numai un drept de administrare, uzufruct sau pose- 
siune, nu și de proprietate exclusivă. 

(L. Bolaffio-Mas€ Dari p. 323). , 
5. Enumeraţiunea din art. 744, nu este irevocabilă, ci numai 

demonstrativă ; și este specialmente demonstrativă în ce privește re- 
gistrele și celelalte hirtii ale falitului, căci în ce priveşte lucrările 
falimentului se pot consultă și cercetă ori ce fel de registre şi hirtii 
ale falitului atît pe cale civilă cit şi penală. 

(Calamandrei p. 247 n. 283). - 
6. Un dubiu se naşte: cea înţeles legiuitorul prin „ori ce: 

efecte“ ale falitului ? Vidari susţine că urmează a se înţelege titlu- 
rile de credit (Vidari n. 2560); Bolaffio susține că legiuitorul a voit 
a da un caracter de mai mare întindere înțelesului art. 744 (ital. 
734). Denumirea de efecte, luată în sine, atit cit este înserată întrun 
articol din codicele de comerţ, se referă la efectele de comerţ în 
general și legea vorbind de alte efecte înțelege un număr mai mare. 
de lucruri ale comerciantului nu numai titlurile de credit. 

Un alt dubiu din înţelesul cuvîntului“ mobile întrebuințat de le- 
giuitor ea o expresiune demonstrativă al unui complex de obiecte 
cari nu sunt imobile prin natura sau destinaţiunea lor. Cuvintul o- 
bile complectează expresiunile „alte efecte ale falitului< și lasă a se. 
înțelege lucrurile mișcătoare aparţinind falitului necesare uzului sau 
comerțului său. 

(L. Bolaffio Masc-Dari p. 325). , 
Notă." Dacă cu ocazia aplicărei sigiliilor sar fi sechestrat și 

avere asupra căreia un terțiu sar pretinde proprietar, această a- 
vere, credem că nu poate fi scoasă de sub sigilii pe baza unei opo- 
ziţiuni la aplicarea sigiliilor.
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Procedura comună din art. 666, :667 pr. e. nu e aplicabilă în 

materie de faliment; procedura civilă dacă a prevăzut textele citate 

a înțeles a deschide ori cui calea revendicărei unui bun mobiliar ce 

s'a pus sub sigilii cu ocazia deschiderei unei succesiuni ; ori în fali- 

ment, acest drept al terţilor este anume prevăzut de art. 812 și ur- 

mători, texte cari prevăd și formele sub cari asemenea cereri trebuesc 

_ adresate instanţelor judecătorești. Jurisprudenţa romînă s'a pronun- 

țat asupra acestei chestiuni în 1894 (C. Apel Buc. III No. 21/94) și 

în majoritate sa pronunţat în sensul admisibilităţei opoziţiunilor la, 

aplicarea, sigiliilor. Mai întemeiată o credem părerea minorităţei Curţii - 

veprezintată prin d. Giuvaru și părerea trib. Ilfov Com. No. 253/94. 

. Jurisprudenţă.I. Sentinţeledate 
de tribunal în materie de faliment 
nu sunt supuse opoziţiei și apelu- 
lului de cît în cazurile prevăzute 
de lege. 

Astfel contestaţiunea la pune- 
rea sigiliilor pe o avere pe care 
sindicul falimentului o credeă a 
falitului și prin care se tinde a 
se scoate acea avere de sub si- 
gilii ca nefiind a falitului ci a 
contestatorului, o asemenea con- 
testațiune nefiind prevăzută de 
lege, ea fiind din cele ce se ju- 
decă de tribunal cu drept de o- 
poziţie și apel, apelul contra sen- 
tinţei tribunalului este neadmisibil. 

C. Apel Buc. 11 No. 18/98 în 
C. Jud. pe 1898 p. 207. 

2. Relativ ia aplicarea sigiliilor 
în cazurile 743, 744. trebue ase 
pune sub sigiliu toate obiectele 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 745. Vesimintele, ru- 
fele și mobilele necesare îa- 
litului şi familiei lui, nu se 
vor pune sub sigilii, ci se 
vor. lăsă falitului cu o listă 
descriptivă,  rezervîndu-se 
dreptul tribunalului de a 
statuă asupra reclamaţiuni-. 
lor ce sar ivi în această 
privinţă din partea judecă-   

posedate de falit; cu toate că ar 
aparţine altuia. Din contra obiec- 
tele posedate de un terțiu, nu 
pot fi puse sub sigilii de și apar- 
ţin falitului, 

Cind din această cauză se ivește 
contestaţiune asupra punctului de 
a se determină ea obiectele să 
rămînă în posesiunea falitului sau 
a altei persoane, trebue ea jude- 
cătorul care a aplicat sigiliile să 
lase obiectele seehestrate pînă. ce 
justiţia se va pronunţă asupra ce- 
rerei în revendicare făcută de 
terţiu. 

Apel Roma 31 Mai 1890 în In- 
garamo. 

3. Pe cale de opoziţie la apli- 
carea şigiliilor se poate revendică 
averea 'sigilată. 

C. Apel Buc. III No. 21/94 în 
C. Jud. No. 18/94. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 735. Le vesti, le mas- 
serizie e i mobili, necessa- 
rii al îallito.ed alla sua fa- 
miglia, non sono posti sol- 
to sigillo, ma, premessa ună 
sommaria descrizione, sono 
lasciati ad essi, salvo al: 
giudice delegato di provve- 
dere nel caso di richiamo 
per parte del curatore o
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torului sindic sau a 
torilor. 

credi- 

(Com. 743, 744; Pr. Civ, 
406; Ital. 735; Fr. 469 ; 
Belg. 471 al. 1 şi 2). 

Bibliografie. 
„p. 465 urm. ; L. Bolafilo-E, Mase 'Dari p. 3 N.. Cezărescu-Dan. p. 87; E. Cohendv-A.D j Namur III p. 115 urm.; Al, Degr€ II p. ] 

Doctrină. 

Art. 745—746 

della delegazione' dei credi- 
tori. 

Lyon Caen et Renault VII 493; Vidan VII. 8003 ; Bohl 
27 urm. ; Al. Ingaramo p. 475 urm... arras II p. 113 urm. ; Rivitre p, 716 urm. 46. 

1. În principiu legiuitorul a stabilit că toate bunu- rile falitului sunt sub sigilii și a creat excepțiuni în cazurile art. 745, 746,- 747 și 748 (coresp. 735—738 ital.) ; excepțiunea din art. 
de ordine publică stabilită în art. 4106 și 407 pr. civ. (ital. 585, "586 

„Vinde pentru ori ce fel de datorii : 
2) veștmintele cu care se îmbracă ete... 

prevăzută în baza dispozițiunilor 

culeatul datornicului.... 
3) armele militarilor și 4) icoanele și 

745 e 

după care nu'se pot: urmări şi 
1) lucrurile trebuincioase pentru 

portretele de familie ; excep- ţiune creată de legiuitor din sentimentul de umanitate către aproapele. În acest sens Bolaffio:Mas6 Dari p. 328 urm. 
2. Art. 745 se -referă la vestmintele, rufele sau mobilele jece- sare falitului sau familiei sale. Dar dacă Sar susține că aceste obi- ecte nu sun necesare toate, textul romîn nu spune nimic ; singura, dispozițiune este hotărirea tribunalului ce s'ar da asupra reclamațiu- nilor ce s'ar ivi din partea judecătorului sindic sau a creditorilor. Ur- mează deci că judecătorul sindie este obligat a le lăsă aceste obiecte ne- sigilate, ori ctt de multe ar fi. E mai complect în această privință textul francez (469 al.) care supune autorizărei judecătorului comisar, lăsarea liberă a acestor obiecte în urma cererei sindicului; ar fi trebuiț şi la n0i ca să se obţină mai întăi aprobarea tribunalului, sau să se fi prevă. zut ea judecătorul sindic să aprecieze cari obiecte sunt necesare falitului și familiei sale. (Comp. Cohendy- Darras p. 113; Degre UI p. 146). 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 746. Obiectele, a că- 
Tor vinzare a. fost autori- 
zată, nu vor fi puse sub si- 
gilii, dacă judecătorul sindic 
Va cere, dar vor trebui să 
fie imediat inventariate şi 
prețuile. Procesul verbal 
constatator se va înaintă 
tribunalului.       

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 736. Le cose delle 
uali fu autorizzata la ven- 

dita e quelle che servono 
all esercizio del commercio 
del fallito, se il curatore fu 
autorizzato a continuarlo. 
non sono poste sotto sigil- 
lo, qualora il curatore lo 
domandi, ma devono essere



. ATi, 

(Com. 744, 760 ; Ital. 736; 
Fr. 470; Belg. 471, 3,4). 

Bibliografia de la art. 745. 

Notă. Măsurile 

71460—747 

luate de legiuitor 
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immediatamente  deseriite 
nellinventario e îatte sii- 
mare in presenza del pre- 
tore. 

Il] processo verbale sotto 
scritto dal pretore dev es- 
sere tosto trasmesso al giu- 
dice delegato. 

în at. 736, (rom. 746) 
sunt de un caracter eminamente administrativ și conservativ, fără 
nici o garanţie pentru siguranţa bunurilor masei credale sau pentru 
formele falimentului; singurele formalităţi ce cere legea sunt inven- 

tariarea și : evaluar ea. lor. 

- Axticolele 746 și 760, coordonate, prevăd sustragerea de la si- 
gilare a obiectelor ce sunt supuse stricăciunei sau la o mieșorare 
iminentă de valoare, cum și acelor a căror conservare ar fi costisi- 
toare. Aceiaşi dispoziţiune o prevede și legea italiană în art, 736 și 

cea” franceză în art. 469 al. 2 şi 470 Cod. Com. 
Comp. L. Bolaffio p. 337 şi Cohendy-Darras | p. 113. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 747. Registrele de 
comerţ ale îalitului, dacă 
judecătorul sindic găseşte 
de cuviință, nu se vor pune 
sub sigilii, dar vor trebui 
să fie parafate, încheindu-se 
proces verbal, cu o descri- 
ere minuțioasă a stărei în 
care se găsesc. 

Acest proces verbal se va 
ataşă la dosarul falimentu- 
lui, iar registrele se vor ri- 
dică de judecătorul sindic, 
spre a le depune imediat la 
greia tribunalului. 

In caz însă de acuzaţiune 
de îalș, judecătorul penal, 
va puteă cere remiterea tem-   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 737. | libri di com- 
mercio del îallito non sono 
posti sotto sigillo se il cu- 
ratore lo domandi, ma de- 
vono essere vidimati e pre- 
via minuta descrizione del- 
lo stato in cui si trovano 

"in un processo verbale, che 
dev'essere trasmesso al giu-. 
dice delegato, devono essere 
consegnali al curatore, col- 
l'obbligo di depositarli im- 
mediatamente nella cancel- 
leria del tribunale. 

Il giudice delegato pu 
autorizzare il curatore a 

“trattenerli o a farseli con- 

segnare per valersene nei
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porală a registrelor pentru 
trebuinţele judecăţei. 

(Com. 714, 744, 756 şi 
urm. 951; Ital. 737; Fr. 471, 
1%; Belg. 471, 15). 

Bibliografie. 

  
  

L. Bolaffio-E. Masc Dari p. 342; Vidari n. 8003 

Art. 747—748 

bisogni dell'amministrazio- 
ne; ma deve determinare il 
tempo che reputa a cid ne- 
cessario. Trascorso il tempo 
stabilito dal giudice, i libri 
del fallito devono essere de- 
ositati e restare inamovi- 

bi nella cancelleria sino 
alla chiusura del fallimento, 
salvo che, essendo impug- 
nati di îalso, il giudice pe- 
nale ne richieda la tempo- 
raria consegna per il pub- 
blico giudizio. 

II curatore, allorche sia 
depositario dei libri del fal- 
lito, deve presentarli, qua- 
lunque volta ne sia richiesto 
all'ispezione del giudice de- 
legato, della delegazione dei 
creditori o del giudice is- 
truttore. 

urm. : Bohl p. 466 urm.; Al. Ingaramo p. 476; 1. N, Cezărescu-E. Dan. p. 88; E. Cohendv A. Darras II p. 113 urm.; Riviăre p. 716; Namur III p. ll Ren. VII n. 499; AJ, Degre III p. 147. 

Doctrină. Art. 747, 
chiul ast. 

lăsate sindicului de judecătorul comisar. 

reproduce ideile din art, 
735 al legei din 1887 prevedea că registrele vor putea fi 

urm. Îvon Caen et 

737 italian ; ve- 

această măsură s'a găsit periculoasă pentru faliment și de aceia s'a revenit la dispoziţiunile codului italian cum şi datorită fa 
cuirei cu judele sindie. 

Comp. Degre op. cit. p. 147. 

ptului desființărei sindicului și înlo- 

  

CODUL COM. ROMIN 

Art. 748. Cambiile şi ce- 
lelalte titluri de credit, cu 
scadenţa scurtă sau cari ar 
fi de prezintat la acceptare 
sau acele în privința cărora 
ar Îi necesar a se face acte 

CODUL COM. VPATAAN 

Art. 738. Le cambiali e 
gli aliri titoli di credito da 
esigersi a breve scadenza, 
O da presentarsi per ac- 
celtazione, o per i quali si- 
ano necessarii atti conser-



Art. 748—749 

conservatorii, pot fi ridicate 
de judecătorul sindic după 
o prealabilă descriere a lor 
printr'un proces verbal ce 
se va atașă la dosarul fali- 
mentului, pentru ca jude- 
cătorul sindic, să îngrijea- 
scă a se face acele acte. 

(Com. 350, 744, 758 ; Ital. 
138; Fr. 471, 2; Belg. 471 
al. 2).   
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vativi, possono, coil'autoriz- 
zazione del giudice delegato 
e previa descrizione, essere 
-consegnati al curatore, af- 
finche provveda a tali atti. 
Un elenco dei documenti 
consegnati al curatore de- 
v'essere dato al giudice de- 
legato. 

Bibliografie, Lyon Caen VII 494, 499; Vidari VIII 8010 urm. ; L. Bo- 
Jaffio-E. Mas6 Dari p. 350 urm.; Bohl p. 467 urm.; Al. Ingaramo p. 476; |. N. Ce- 
zărescu-E. Dan p. 89; E. Cohendy-A. Darras II p. 113 urm. ; Rivitre p. 716; Na- 
mur III p. 116 urm. 

Doctrină. Textul italian întrebuinţind expresiunea, generică de 
„cambiali“ (lettres de change) înțelege tratele, biletele la ordin, ordi- 
nele în mărfuri, titlurile de bancă; iar prin titluri de credit înțelege 
rentele, bonurile de tezaur, notele (ordinele) de plată ale magazine- 
lor generale, cari putind fi cu seadență scurtă sau de prezintat la 
acceptare, ori asupra căror urmează a se exercită acte conservatorii 
necesită a nu fi puse sub sigilii. 

Vedari VIII p. 8010. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 749. Atunci cînd ju- 
decătorul sindic găseşte că 
inventarul bunurilor falitu- 
lui se poate. face într'o sin- 
gură zi, el poate să procea- 
dă imediat la facerea in- 
ventarului şi apoi să se a 
plice sigiliile. 

(Com. 743, 750; Ital. 739; 
Fr. 455; Belg. 468).   

+ 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 739. Il giudice dele- 
gato, qualora creda che lin 
ventario dei beni del îallito 
possa compiersi in un solo 
giorno, puo ordinare che vi 
proceda immediatamente îl 
curatore provvisorio, omes- 
sa lapposizione dei sigilli. 

Bibliografie. Lyon Caen et Ren. VII 499; Vidari VIII 8013 urm. 1. Bo- ” 
iaffio-E. Mas€ Dari p. 355; Î. Bobl p. 468; Rividre p. 708; Namur III p. 110 urm.; 
Al Ingaramo p. 476; 
106 um. 

|. N. Cezărescu-E. Dan p. 89; Em. Cohendv-A. Darras 1 pag. 

Doctrină. |. Legiuitorul a prevăzut aplicarea sigiliilor în scop 
_de a nu se sustrage averea falitului după pronunțarea sentinţei de 

faliment ; însă în scop de'a economisi atit timpul cît și cheltuelile



218. Art. 749—751 

" necesare procedurei falimentului Cari Împuţinează activul rezervat creditorilor, 'a prevăzut în art. 749 (ital. 739) facerea inventarului dacă această operăţiune nu durează mai mult de o zi și apoi să se. aplice 'sigiliile. Dispoziţiunea, art, 
0 excepţiune la art. 750 (ital 740 

749 în caz cînd-e aplieabilă conţine 
) căci permite a 'se face inventarul în lipsa falitului și chiar în lipsa creditorilor designaţi de tribunal (art. 751). Scopul legiuitorului fiind a economisi cheltuelile falimen- tului, lipsa celor interesați nu va, putea opri pe judecătorul sindie a uză de dispoziţiile art. 749. 

“Comp. Bolaffio- Masă Dari p. 356; Rividre p. 709. 2. Art. 749 se referă la apreciarea judecătorului sindie.. dacă crede că e posibil ca inventariarea, să o facă într'o zi, să nu aplice: mai întăi sigiliile. Se poate intimplă ea judecătorul să fie înșelat în aprecierea sa; legea nu spune nimic; urmează însă că în acest caz judecătorul sindie nu trebue să lase averea afară de sub sigilii ci va trebui să aplice sigiliile asupra averei ce n'a putut inventariă într'o zi; dar a doua zi va fi în drept a continuă inventarul căci ar fi ne- explicabil să întrerupă o lucrare dejă începută. Codul belgian asupra acestei chestiuni lasă la aprecierea tribunalului a hotări facerea in- ventarului înainte de apliearea sigiliilor, dacă n'ar dură mai mult de 0 zi, și cu toate acestea și în Belgia e părerea că inventarul va continuă și a doua zi, legea ne oprind aceasta. 
Comp. Renonard | 

Franţa cazul “este lăsatla 

p. 421 n. 2; Namur vol, 
aprecierea, judelui comisar (art. 455 al. 2). 

II p. 111. În 

  

CODUL COM, ROMÎN 

Art. 750. În cele trei zile 
de la numirea sa, judecă- 
torul sindic, va procede la 
inventariarea bunurilor fa- 
litului, în prezenţa acestuia 
sau _citindu-l legalmente. 

(Com. 749, 936; Pr. civ. 
668; Ital. 740; Fr. 479 ; 

„Belg. 481). - 
Art. 751. Inventarul este 

scutit de formalităţile obici- 
nuite de procedură şi de 
taxele de timbru și înregis- 
trare ; el va trebui să fie 
făcut, în dublu original, de     

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 740. Il curatore, en- 
iro giorni tre dalla sua no- 
mina definitiva, deve far is- 
tanza per la rimozione dei 
sigilli e procedere alla for- 
mazione dell inventario dei 
beni del fallito, presente o 
citato il fallito stesso. 

Art. 741. L'inventario € 
esente dalle ordinarie for- 
malilă di procedura e dalle 
lasse di registro e di bollo, 
e dev'essere compilato. in 
doppio originale, dal cura- 
tore colliintervento della



Art. 

către judecătorul sindic, în 
prezența unuia său 
multor. creditori, designaţi 
de către tribunal. o 

Inventarul trebue să cu- 
prindă. descrierea întregu- 
lui activ al falitului şi să fie 
subscris de toţi “aceia “cari 
au parlicipat la facerea lui. 
Unul din originalele inven- 
tarului va trebui să fie de- 
pus, în 24 ore de la termi- 
narea lui la grefa tribuna- 
lului. | 
Judecătorul sindic, se poa- 

te ajută, la facerea inventa-: 
rului şi la estimaţiunea bu- 
nurilor, cu o persoană ex- 
pertă numită de tribunal. 

Cu toate acestea, cînd îm- 
prejurările speciale ale fali- 
-mentului o cere, tribunalul 
poate prescrie regule și pre- | 
cauţiuni particulare pentru | 
facerea inventarului. 

(Com. 761; Pr. civ. 671 
şi urm.; Regul. sindic..6; 
Ital. 741 ; Fr. 480; Belg. 489). 

Bibliografie. 1. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs; I. N. Cezărescu-Dan- 

751. 

mai] 
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delegazione dei creditori, o- 
se questa non € ancora cos- 
tituita, coll intervento di u- 
no o piu creditori, o di un 
notaro o d'altra idonea per- 
sona, designati dal tribu-, 
nale e in caso di urgenza 
dal giudice delegato.. 

L imventario  deve com- 
prendere la descrizione di 
tutta la sostanza aitiva del 
fallito ed essere sottoscritto 
da tutti gli intervenuti. Uno: 
degli originali dell inventa-. 
rio dev'essere depositato en- 
iro  ventiquattrore nella 
cancelleria del tribunale. 

II curatore puo îarsi coa- 
diuvare per la formazione: 
dell'inventario e per la sti- 
ma da persona idonea no- 
minata dal giudice delegato.. 

Tuttavia il tribunale, qu- 
ando le speciali circostanze: 

“del fallimento lo richiedono 
puo prescrivere particolari 
norme e cautele per la com- 
pilazione : dell 'inventario. 

p. 89 urm. ; F. Ciorapciu II; [. Barozzi îl; Vidari VIII, n. 8013 urm.; Al. Degre III 
p. 146; L. Bolaffio-E. Mase-Dari p, 35% urm: ÎI. Bobl p. 468 urm.; A. Ingaramo p. 
476 urm.; A. F. Rivitre p. 748; P. Namur ll p. 142 urm.; Em. Cohendy-A. Darras- 
II p. 115 urm; |. A. Rogron code com. exphqut p. 1003 urm. 

Doctrină 1. Dispoziţiunea primului aliniat al art. 751, favori- 
şează interesele comerțului in genere. Adese ori debitorul spre a 

scăpă de faliment, caută să se sustragă şi să-și aranjeze afacerile: 
sale prin bună învoială cu creditorii săi, propunindu-le a se: mul- 

ţumi cu o parte din creanţa lor. Pentru a-i forță să renunţe la to- 
talitatea drepturilor lor, le pune înainte, cheltuelile enorme ale: 
procedurei falimentului, care absoarbe în parte și cîte odată chiar: 
tot ce a mai rămas de la debitor. Creditorul se lasă convins a primi: 

„0 transacţie desavantajoasă și se convinge prea tirziu că: debitorul: 

7
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era în stare a plăti nu 30 dar cehi 

a suprimat peste tot formalităţile 
.zultă deci, că dacă legiuitorul, 
legale pentru inventar, cum de ex. taxele 

Art, 751 

ar cel puţin 60%, creditorilor. Re- 

de timbru și înregistrare, „A înţeles şi mai mult să proteagă în mod eficace pe creditori contra „daunelor ce li sar cauză prin 
(. Boll p. 469). 

transaețiunile sub semnătura privată. 

2. In Franţa se susține că nu e trebuință a se mai face inven- tarul averei falitului în caz cînd mărfurile și mobilele lui, ar fi dejă 
-sechestrate de un creditor în momentul 

procesul verbal încheiat de portărel şi custo- 
rative de faliment; 

pronunțărei hotărtrei decla- 

dele pus de diusul sunt; suficiente garanţii contra unei sustrageri de „sub sechestru. 
(Lyon Caen et Ren. VIII p. 

n. 172). 
491; Boistel n. 972; Bedaride | 

3. Dispoziţiunea, ca un exemplar de iuventar să fie la grefa 
tribunalului, întră în spiritul general al legei, de a mieșoră cheltue- 
lile ; exemplarul. depus la grefă este la dispoziţia celor interesaţi 
(creditorii sau terții) fără cheltuială, putînd ori cine luă cunoștință 
-de el ;înlăturindu-se în acest mod nemulţumirile ce ar avea creditorii 
sau alţi interesaţi din necunoașterea conţinutului inventarului, 

(fogron p. 1004; Renonard | p. 494; Vidari VIII n.-8026). 
4. Nu e trebuinţă de a fi chemaţi lu ridicarea, sigiliilor ȘI cre- 

ditorii sâu terții cari au făcut opoziţie la aplicarea sigiliilor. Credi- 
torii sunt represintați în mod legal prin sindic, ei pot însă inter- 
veni pe socoteala lor la ridicarea. sigiliilor. 
1152; Ruben de Couder V Faillite n. 

(Comp. Pardessus n. 
585; Cohendy-Darras. pag. 

115). Vor trebui a fi chemaţi însă, cei, ce au format opoziții pretin- 
zindu se proprietari asupra unor obiecte puse sub sigilii. 

(Renouard 1 p. 462; Vidari VII n. 8017 urm.) 
Jurisprudenţă |. Sindicul este | 

“ținut a trece in inventar, tot aeti- 
vul pe care-l găsește și deci el 
nu poate omite un imobil, ce face 
parte din averea falitului, cind 
soția acestuia pretinde că e dotal. 

C. Apel Buc. 1 No. 49/94 în 
„Dreptul 1894 p. 619. 

2. In materie de faliment ju- 
“decătorul sindie este însărcinat 
cu diferite atribuţiuni pe cari le 
îndeplinește sub controlul tribu-   

nglului și intre aceste atribuțiuni 
este și aceia de a face inventa- 
rul și estimarea averei falimen- 
tului asupra căreia se fixează cota 
de 3% cuvenită statului, pentru 
acoperirea cheltuelilor de cance. 
larie a sinrdicului şi acoperirea 
retribuţiunei sale. 

C. Cas. II No. 256/901 în C. 
Jud. pe 1902 p. 20. 

3. A se vedea și nota de la 
art. 766.



Art. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 752. Inventarul odată 
terminat, judecătorul sindic 
se constituie depozitar ju- 
diciar al mărfurilor, bani- 
lor, titlurilor de creanţe, 

registrelor, hirtiilor, mMobi- 

lelor, şi cele alte obiecte 
ale falitului. i 

Judecătorul sindic va pu- 
tea luâ, cu aprobarea tri- 

bunalului, ori ce măsură 

de asigurare pentru paza 
bunurilorfalimeniului, pen- 
tru care este constituit de- 
pozitar judiciar. 

Banii trebuie să fie depuși 
la casa de depuneri și re- 
cepisa la tribunal. 

In ce se atinge de regi- 
strele şi hirtiile îalitului, 
în caz de acţiune penală 
pentru falș, se va urmă 
conform art. 454 şi 457 şi 
altor dispoziţiuni relative 
la codicele de instrucţiune 
criminală. 

(Com. 763 şi 855; Civ. 
1599 şi urm.; Pr. P. 454 și 
457; ltal. 742; Fr. 48; 
Belg. 491). | 

Bibliografie. T. Stelian : 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 742. Termiuato lin-- 
ventario, il curatore deve: 
sopra ciascun originale di 
esso constituirsi depositario. 
gindiziale delle merci, del 
danaro, dei titoli di credito, 
dei libri, delle carte e dei 
mobili ed altri oggeti del 
îallito che riceve in con-- 
segna. 

Il danaro dev'essere de-- 
positato giudizialmente. 

- Rispetto ai libri et alle: 
carte: del fallito, in caso di. 
procedimento penale di fal- 
so, si applicano le dispo-- 
sizioni delgi articoli 698 e- 
701 del codice di procedura. 
penale. 

Curs; V. Dimitriu: Curs. |. N, Cezărescu: pg.- 

91 urm. ; Vidari VIIL. 8027 urm. ; L. Bolaflo—E. Mase-Dari p. 37% urm.: I Bohl: p. 

469 urm.; A). Ingaramo p. 478; Al. Degre III p. 148 urm.; Lyon Caen et Ren. 49%; 

Riviâre: p. 740; Namur : III p. 145; Cohendy-Darras: II p. 116 urm.; |. A. Rogron: 

p. 1007 urm. 

Notă. a) Judecătorul sindic (la Italieui și Belgieni curatorele, 

la Francezi sindicii), fiind socotit depozitar judiciar, este supus tu- 

turor prescripţiunilor codicelui civil, privitoare la sechestrul judiciar 

(art. 1633 cod. eiv,) atit cit acest text e aplicabil în materie comer- - 

cială, pe lîngă dispoziţiile speciale comerciale. Prin urmare jude- . 

cătorul sindic trebuie să păstreze lucrul sechestrat ca un bun-
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părinte de familie ; trebuie să-l 
“Se va cere de autorităţile judecă 
precierile ce s'ar aduce bunului 
imprudenţa sa, Pinînd seamă 

Art, 75 2—753 

prezinte fie la vinzare fie ori cîndi 
itorești ; devine responzabil de de- 
sechestrat chiar din neglijenţa ori 
că depozitarul judiciar în faliment e și magistrat, legea supune aprobărei tribunalului ori ce măsură ar Voi să ia pentru paza bunuiilor fa] itului ; astfel cazurile de asigurare : “contra incendiului, de transportarea obiectelor, mărfurilor, mobilelor.. ete. în alt loc de cît în magazinul fălitului ete, . 

2. Legea romînă spre deosebire de cea italiană mai prevede ex- presiunile „și altor: dispozițiuni rel ative“ cari lipsese în codul italian ;. - prin aceasta legiuitorul nostră a înțeles a lăsă liberă aprecierea ju- decătorului de instrucție a cere să i se pună la dispoziție registrele și hirtiile falitului ori de cite 

Jitului. 

Jurisprudenţă; 1. A se vedea 
nota 30 de lu art. 717. i 

2. Clauza din condițiunile ge- 
nerale de asigurare, după cari, 
“dacă asiguratul suspendă plăţile, 
el sau cei în drept trebue să no- 
tifice în scris societăţii acest e- 
veniment în timp de 3 zile după 
«ce s'a produs, iar în „lipsa unei a- 

- semenea deelaraţiuni, poliţa de a- 
sigurare este nulă, fără punerea 
în întîrziere, prin simpla trecere 
a termenului fixat prin declara. 

ori va crede necesar nu numai în caz de fals, ci chiar atunci cînd e vorb a numai de, bancrută imputată fa- 

țiune, este o cauza licită ȘI con- 
stitue o decădere pentru comerei- 
antul în stare de încetare de plăţi, 
care pierde dreptul la orice indem. 
nizare în caz de sinistru. Societatea 
de asigurare este în drept a cere 
sindicatului restituirea sumei plă- 
fită falitului. ca neavind cauză, 
cînd se constată că el pierduse 
dreptulla dispăgubire prin nedecla- 
varei stărei de încetare de plăţi. 

Trib. Ilfov Com./98 în dreptul pe 1898 pag. 443. _ 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 753. Dacă falimen- 
tul se declară în urma mor- 
ţii falitului, mai înainte de 
a se [i făcut inventarul MOȘ- 
tenirei sale, sau dacă fali- 
tul moare în urma decla- 
rărei falimentului dar îna- 
inte de facerea inventarului, 
se procede indată la forma- 
rea lui conform regulelor 
de mai sus în prezenţa moş- 
tenitorilor sau ei legalmen- 
te citați.   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 743. Se il fallimento 
€ dichiarato dopo la morte 
dei îallito, prima che: sia 
compilato I'nventario della 
sua eredilă, ovvero se dopo 
la dichiriazione del falli- 
mento sopravvenga la mor- 
te del faliito prima che sia 
terminato linventario, si 
procede - immediatamente 
alla compilazione di questo 
nelle forme suddeite. pre- 
senti o citali gli eredi.
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Com. 707, 729, 750 şi 
urm ; Pr. Civ. 669, 671, Reg. 
sind. 14; Ital. 143: Fr. 481; | - , 
Belg. 490. | | 

Bibliografie : T. Stelian curs ; L N. Cezăreseu. Dem. p. 92. Degrâ Ili p. 
149; L. Bolatho-E. Mast Dari p. 378 urm.: |. Bohl. p. 470; Vidari VI 8029 urm ; 
Al. Ingramo p. 477; Lyon Caen et Ren. 497; Rivitre p. 718 urm.; Namur ÎI p. 
14; Eohendi-Darris în p 16: LA. Rogron p. 1004 urm. . „- 

Doctrină. 1 După cum legea ordonă facerea inventarului de 
către sindic, pentru falitul în viaţă, tot așa e necesară facerea in- 
ventarului falitului și după moartea acestuia. S'a recunoscut că nu 

este posibil a aplică formele ordinare ale succesiunei pentru inven- 
tarul unui falit; că de altfel meştenitorii falitului, n'ar aveă, în mod 

evident, drepturi de exercitat asupra averei falitului, de cit după ce | 

toţi creditorii vor fi plătiți; tutorul este la îndemiînă pentru a garantă 

interesele minoriior; mai mult încă prin faliment, toate drepturile 
sunt, deschise, atit ale soției cit și ale minorilor. Ar fi prin urmare 

pierdere de timp și cheltueli inutile a se pretinde două inventarii sau 
un inventar făcut după formele codului civil: este suficient inven- 
tarul făcut de sindie ; iar dacă inventarul tăcut după dreptul comun 

privitor la succesiuni, ar fi făcut înainte de declararea falimentului 

se va recurge la el ; dacă n'a fost făcut; se va procede conform re- 

gulelor și formelor în materie de faliment, chiar dacă ar fi minori 

pe urma falitului; nu se: va face prin urmare după moartea falitulua 

de cât un singur inventar. Judele sindic însă e în drept a verifică 

inventarul suecesiunei ce sar fi făcut conform dreptului comun. 

(Comp. 1. N. Cezărescu-Dan p. "93; Rogron p. 1004; Vidari 

VIII n. 8030; Namur Il p. 144 urm.; 7. Stelian curs; Rivire p. 719). 

2. Dar dacă moștenitorii nu voviese a acceptă succesiunea de 

cît sub beneficiu de inventar, în această ipoteză e presupus că, dacă 

nu s'a început facerea inventarului suecesiunei, va trebui să se facă 

acest inventar pentru faliment și după formele codului de comerţ, 

pentru că legea comereială nu face nici o distineţiune între o suc- 

cesiune acceptată fără beneficiu de inventar și una acceptată sub be- 

neficiu şi II pentru că aplicarea, sigiliilor ordonată prin sențința de- 

elarativă și inventarul făcut de sindic cu cea mai mare precauțiune, 

sunt o garanție mai mult ca suficientă pentru asigurarea averei și 

intereselor creditorilor și ale moștenitorilor. 

(Vidari VIL n. 8031). 

3, Dacă imediat după moartea falitului sa făcut inventar de 

moștenitori, sindicul va procede la stringerea obiectelor inventariate
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și va pretinde moștenitorilor restituirea lor; însă dacă inventarul format de moștenitori nu ar cuprinde tot ce a lăsat falitul după moartea sa, dacă s'au făcut omisiuni sau S'au sustras din bunuri, sin- dicul trebue să ia măsuri în interesul masei credale, făcînd inventa- rul bunurilor omise sau sustrase și luîndu-le în posesiunea sa iîm- preună cu cele inventariate de moștenitori. 
(Bedaride 1 p. 381 urm.). 
4. Dacă falitul moare după declararea falimentului şi după ri- dicarea sigiliilor, însă în timpul facerei inventarului, această din urmă operațiune va fi suspendată pînă după expirarea termenului de 3 zile. văzut de art. 668 şi urm. pr. eiv. și după ce moștenitorii vor fi fost citați. Dacă acest termen a trecut, sindicul va continuă facerea inventarului chiar în lipsa moștenitorilor. Legea comercială care se preocupă mai mult de faptul material a] prezenței moștenitoyilor de cît de modul. cum această prezenţă a fost provocată, zice că inventarul va fi bine compilat cînd moștenitorii vor fi față la formarea lui, că deci: dacă moștenitorii se vor prezintă după termenul de 3 zile la facerea inventarului, citarea devine inutilă şi continuarea inventarului va, aveă loc imediat; și mai mult în acest caz chiar dacă moștenitorii „mar stă faţă în tot timpul inventarului nu se poate admite suspen- darea spre a-i cită. 

Aceste dispoziţiuni au a fi aplicate atit moștenitorilor testamen- tari cât și celor ab-intestat, | 
(L. Bolaffio-E. Mase Dari p. 381 și urm.).



CAPITOLUL III 

Despre iuncţiunile relative la administraţia falimentului 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. '754. Judecătorul sin- 
dic, îndată după aplicarea 
sigiliilor, trebue, după in- 
dicaţiunile bilanţului, regis- 
trelor şi hirtiilor falitului 
cum și după orice alte in- 
formaţiuni ar mai putea 
culege, să intocmească un 

“tablou despre creditorii fa- 
limentului și să adreseze fie 

„căruia din ei o - înştiinţare 
specială, cu arătarea dispo- 
zițiunilor din sentinţa de- 
clarativă de faliment, privi- 
toare la prezentarea decla- 
rațiunilor creanţelor şi la 
verificare. - 

(Com. 703, 708 şi urm. 
743 urm., 749, 768 urm.; 
Reg. Cod. Com. 36; Reg. 
sind. 14; Ital. 744; Fr. 482; 
Belg. 49%).   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 744. II curatore, ap- 
pena nominato, deve îar is- 
tanza al. pretore acciocche 
si - proceda all'apposizione 
dei sigilli, se non fosse an- 
cora eseguita. Deve inoltre, 
colla scorta del bilancio, 
dei libri e delle carte del 
fallito e delle notizie che: 
pud raccogliere, compilare 
un elenco dei creditori del 
fallimento e dirigere a cias- 
cuno di essi speciale invito. 
per la prima adunanza, in- 
dicando le disposizioni della 
sentenza dichiarativa del fal- 
limento che riguardano la 
presentazione delle dichia- 
razioni dei crediti e la chiu- 
sura del processo verbale 
di verifieazione. 

L/elenco dei creditori, col- 
lindicazione approssimati- 
va dei rispettivi crediti, de- 
v'essere depositato nellacan- 
celleria del tribunale e puo 
essere dal giudice delegato 
rettificato e completato, an- 

18
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LD
 

2
 

che prima della verificazio- 
ne dei crediti. 

In caso di omissione o di 
negligenza nell'adempimen- 
to dellobbligo sopra indi- 
cato, il curatore € respon- 
sabile dei danni e pu6 an- 
che essere destituito dal suo 
uificio. | 

Bibliografie. T. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs; AL, Degre III p. 150 
urm. ; |; N. Cezărescu-E. Dan p.9% urm.; Vidari VIII 8032 urm. ; Lyon Caen et Ren. 
VU 502; [. Bobl p. 470 urm.; L. Bolatiio-E. Mase Dari 389 urm.: Al. Îngaramo p. 
478: HL E, Rivitre p. 719; P. Namur III p. 153 urm. ; Rogron p. 1005; E. Cobendv- 
A. Darras II p. 116. 

Din desbaterile parlamentare : 
La art. 754 în legea din 1895 eră un aliniat: 
„Tabloul creditorilor, cu arătarea aproximativă a creanţelor 

respective, trebue să fie depus la grefa tribunalului. EI poate fi rec- 
tificat și complectat de judecătorul comisar înainte de verificarea 
creanţelor.“ , , 

Acest aliniat a fost suprimat ea inutil și din cauza desființărei 
judelui comisar. | 

(V. Desbaterile Senatului pe 1898/99 p. 473 şi 545), 

Jurisprudenţă. Chiar și credi- | mereiant, 
torii ipotecari vor trebui să fie Apel Bologna 8 Martie 1886 în 
convoeaţi și încunoștiințaţi despre | Ingaramo. 
declararea în faliment a unui co- . . 

Notă. a) Comunicările la cari se referă acest text sunt acele 
din art. 708 (691 ital.) şi anume : Judecătorul sindic să arate credi- 
torilor: 1) că sunt în drept a prezintă declaraţiunea creanţelor lor, în 
cel mult 15 zile de la pronunţarea sentinței 2) ziua şi ora în care 
se va procede la reședința tribunalului la verificarea creanţelor. Ne- 
contestat că în primul rînd înștiinţarea trebue să cuprindă numele, 
pronumele și domiciliul falitului cum și data sentinței declarative, 
aceste fiind puncte iniţiale în stabilirea drepturilor creditorilor. Le- 

„ gea nu prevede forma sub care se vor face înștiinţările ; se pot face 
deci și sub forma unor cireulări chiar tipărite (Bola/fio-Masc Dari 
p. 395); sindicul e in drept a prevede în înştiinţare ori ce va” crede 
necesar, în interesul falitului sau creditorilor; de exemplu pentru 
convingerea asupra sincerităței creanţelor va putei cere creditori- 
lor, -— pe cit posibil și. copii după facturi, corespondențe, sau ori ce 
acte cari nu se pot depune în original și cari lar uşură mult atit în 
conducerea falimentului cît și asupra aprecierilor ce este obligat a 
da tribunalului asupra falitului,
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db) Art. vechiu 754 conţinea un aliniat care prevedea că tabloul 
creditorilor falitului puteă fi rectificat și complectat de judele comi- 
sar după indieaţiunile ce ar aveă în cauză. Acest aliniat a fost su- 
“primat ca inutil întru ct s'a, desființat judecătorul comisar și întru 
cit sa înflințat sindicul magistrat delegat el însuși a face tabloul de 
creditori, fără a mai fi nevoe de saneţiuni ca înainte. 

CODUL COM. “ROMÎN 

Art. 755. Cind îalitul nu 
a prezintat bilanţul, judecă-. 
torul sindic trebue să-l în- 
tocmească fără întirziere cu 
elementele ce a putut a- 
dună. 

Dacă bilanţul a fost pre- 
zintat de falit, judecătorul 
sindic trebue să-l verifice şi 
să-i Îacă rectificările şi a- 
dăogirile ce ar crede nece- 
sare. 

Bilanţul, astfel făcut, ve- 
rificat şi rectificat trebue 
depus la grefa iribunaluliui. 

(Com. 7/03, 708, 750 şi 
urm. ; Ital. 745; Fr. 476), 

Art. 756. Dacă îalitul 
justifică că s'a găsit în im- 
posibilitate, fără culpă din 
parte-i, de a prezintă bilan- 
țul sau registrele sale de 
comerţ, în termenul fixat 
de art. 703 (vechiu 699), 
tribunalul poate, dacă nu 
are nici o îndoială că ar fi 
rea credinţă, să-l autorizeze, 
printro încheiere dată în 
camera de consiliu, de a 
prezintă bilanțul întrun 
termen ulterior scurt; iar 
după expirarea şi acestui 
termen, se vor aplică dis- 

  

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 745. Qualora îl fal- 
lito non abbia presentato il 
bilancio, il curatore deve 
formarlo prontamente cogli 
elementi da lui raccolti. 

Se il bilaneio fu presen- 
tato dal îallito, il curatore: 
deve farvi le rettificazioni e 
le aggiunte che reputa ne- 
cessarie. Să 

Il bilancio, cosi formato o 
rettificato, e depositato nella 
cancelleria del tribunale. 

Art. 746. Se il fallito gius- 
tifichi di essersi trovato sen- 
za sua colpa nell impossibi- 
lită di presentare il bilancio 
o i suoi libri di commercio 
nel termine fissato nell'ar- 
ticolo 686, il tribunale, ove 

„sia escluso ogni dubbio di 
mala fede, puo autorizzarlo, 
con provvedimento dato în 
camera di consiglio, a pre- 
sentare il bilancio entro 
un breve termine ulteriore, 
trascorso il quale ha luogo 
lapplicazione  dell'articolo 
precedente. A tale scopo il



228 Art. 756 

poziţiunile articolului pre- | fallito pu6 esaminare i suoi 
cedent. In acest scop, îali- | libri di commercio presso 
tul poate să examineze re- | il curatore o presso la can- 
gistrele sale de comerţ la | celleria. ! | 
judecătorul sindic sau la 
grefă. 

(Com. 708, 747, 755; Ital]. - 
746). 

Bibliografie, 7. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs ;_ Al, Degre III p. 150 urm. ; Î. N. Cezărescu-Em. Dan p. 94 urm: Vidari VII n. 8037 urm.; L. Bolaffio- E. Mase Dari p. 400 urm.; |. Bobl pi 471; Rivitre p. 747; Lyon Caen et Ren. VII n. 501; Al, Ingaramo p. 478; Rogron p. 999 și urm.; Cohendy-Darras ÎI p. 41. 

Doctrină. |. Legiuitorul în art. 756 prin inadvertenţă preserie 
că falitul poate să examineze registrele sale la grefă sau la judecă- 
torul sindie ; s'a uitat modificarea art. 750 din legea de la 1887 
care preseriă că in cazul cînd sindicul e depozitarul registrelor e da- 
tor să le prezinte ori de cite ori i s'ar cere spre examinare ; pe cind 
după art. 747 actual, corespunzător art, 750 menţionat, sindicul nu se 
“mai tace depozitarul registrelor, ci le depune imediat la grefa tribu- 
nalului așă în cît examinarea lor de către falit în cazul art. 756, nu 
poate aveă loc, de cît la grefă, 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/11 p. 1356). 
2. În cazul art. 755,se poate întiinplă ca falitul să fie dispărut 

și în acest caz sindicul va formă bilanțul, pentru că legea se inte- 
resează numai de chestiunea de fapt; a neprezentărei bilanţului. Dar 
fiindcă judecătorul sindie e obligat a întocmi el bilanţul, trebue să-i 
recunoaștem dreptul de a ascultă, pe ori cine va crede pentru cule“ 
gerea elementelor necesare, va puteă întrebă pe părinţi. soţie, fii, 
fraţi, surori, pe funcţionarii falitului și pe orice persoană, asupra 
cauzelor și circumstanțelor falimentului și asupra a fot ce va crede ne- 
cesar în descoperirea adevărului asupra falimentului. Aceasta rezultă 
implicit și din dispoziţiile art. 730 Cod. Com. italian care deși n'a 
fost tradus și de legiuitorul nostru nu urmează că ideile din acest 
text au fost înlăturate la noi. Ascendenţii și toate rudele cele mai 
de aproape ale falitului, datorită calităței lor, sunt mai în măsură a 
procură. sindicului, însărcinat cu formarea bilanţului, notițe prețioase, 
indicaţiuni și lămuriri, asupra diferitelor puncte cari pot naște îndo- 
ială sindicului sau lacune la formarea bilanţului. 

(Comp. și Bolaffio-Mas€ Dar: p. 403). 

Notă. Art. 756 conţine un corectiv la severa dispozițiune din 
art. 713, care acordă tribunalului dreptul de a arestă pe falit dacă
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na depus bilanţul in termenul fixat de art. 703. Art. 756 prevede 
pentru tribunal facultatea de a autoriză pe falit, printr”'o încheiere 
dată în camera de consiliu, de a prezintă bilanţul său întrun termen 
relativ seurt. Auţorizarea este însă subordonată următoarelor condi- 
țiuni : 1) ca falitul să se găsească în imposibilitate, fără culpă din 
parte-i de a prezintă în termen bilanțul ; 2) să justifice falitul acea- 
stă imposibilitate și 8) să nu existe nici o îndoială că ar fi rea cre- 
dinţă din partea falitului în cererea sa de prelungirea termenului 
pentru depunerea bilanţului. Numai concurind aceste condițiuni tri- 
bunalul va putea admite autorizarea de prelungire cerută de falit. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 757. Judecătorul sin- 
di€, trebue să cheme pe îa- 
lit înaintea sa ca să exami- 
neze registrele, să le recu- 
noască conţinutul, să le cer- 
tifice starea în cari se află, 
să le încheie și să le sem- 
neze în prezenţa sa. 

Dacă îalitul nu -se pre- 
zintă la invitarea făcută, va 
li somat să compară, cel 
mult în 48 ore, înaintea tri- 
bunalului. 

Falitul care seaflă în stare 
de arestare, poate fi auto- 
rizat de tribunal să compară 
prin mandatar. 

(Com. 716, 747, 877 $ 4, 
930 ; Ital. 747: Fr. 45; 
Belg. 493).   

CODUL CON. ITALIAN 

Art. 747. ]] curatore deve 
chiamare presso di se il 
fallito per esaminarne i li- 
bri, riconoscerne il conte- 
nuto, accertarne lo stato, 
chiuderli e firmali in sua 
presenza. 

Se il fallito non si presta 
all'invito, e citato a com- 
parire entro quarantott'ore 
al piu tardi dinanzi al giu- 
dice delegato. 

II îallito che si trova in 
istato d'arresto o che non 
ha ottenuto un salvocondot- 
to pud essere autorizzato 
dal giudice delegato a com- 
parire per mezzo di man- 
datario. 

Bibliografie. 1. Stelian: Curs; V. Dimitriu: Curs; LI. N. Cezărescu-Em. 
Dan p. 9 urm.; Al. Degre III p. 151; Vidari VIII n. 8041; L. Bolaffio-E. Mase Dari 
p. 413 urm.; |. Bohl p. 472; H. F. Riviere p. 717; E. Cohenâv-A. Darras Il p. 
114; Rogron p. 998; Al. 'Ingaramo p. 479. i 

Doctrină. Legiuitorul nu se ocupă de cazul cine trebue să facă 
certificarea registrelor, dacă falitul nu se prezintă nici după soma- 
ţiunea făcută de a compare înaintea tribunalului. Somaţiunea avind 
de scop de a face dovadă formală despre chemarea falitului,— ceia 
ce tribnnalul o va constată prin proces verbal,—judecătorul sindie e
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în tot dreptul, după această constatare, de a face el încheierea re. 
gistrelor. Dacă falitul e dispărut somaţiunea se va face la ultimu 
domiciliu. 

(Y. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/11 p. 1358 și urm.). 

  

CODUL COM. ROMIN 

_Art. 758. Judecătorul sin- 
dic trebuie să. încaseze cre- 
anţele falitului, observind 
măsurile de asigurare cari 
vor îi fost prescrise de tri- 
bunal şi să dea chitanţă. 

El trebuie să facă toate 
actele conservatoare, pentru 
drepturile falitului în con- 
tra debitorilor săi, şi să ia 
asupra bunurilor lor in- 
scripţiunea pentru ipotecile 
cari n'ar fi fost înscrise de 
de falit. - 

Inscripţiunile se vor luă 
în numele masei. 

(Com. 730, 748, 803: C. 
Civ. 1780 şi urm. ; Pr. Civ. 
721 şi urm.: Ital. 748: Fr. 
190 ; Belg, 487, 10, 2o.   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 748. Il curatore prov- 
visorio  deve esigere 1 cre-. 
diti del fallito colle speciali 
caulele che gli vengono 
prescritte dal giudice dele- 
gato, e darne quietanze. 

Egli deve fare tutti gli 
atti conservativi dei diriti 
del îallito contro i suoi de- 
bitori e prendere le inscri- 
zioni ipotecarie che non 
ioşsero state prese sopra i 
loro beni immobili. 

Le inscrizioni sono prese 
in nome dela massa, e alle 
notte si aggiunge un certi- 
tificato del cancelliere del 
tribunale di commereio dal 
quale sia provala la no- 
mina del curatore. 

Il curatore definitivamen- 
te nominato continua lesa- 
zione dei crediti sotto la 
sorveglianza della  delega- 
zione dei creditori. 

bibliografie. 7. Stelian: curs: V. Dimitriu : curs; |. N. Cezărescu—Em. Dan: p. 96 urm.: Vidari VII 8037 urm.: [. Bolaffio—E. Mas6-—Dari: p. 411 urm.; L. Bobl: p. 472 urm.: Al. Ingaramo: p. 479 urm.: Lyon Caen etRen, VII 504 urm.: Riviere : o. 722 urm.: Namur: II p. 239 urm.: Rogron: p. 
Darras 122 urm. 1019: urm.: Cohends- 

Doctrină. 1. Prin acte conservatoare se înţeleg toate actele 
ce urmează a fi îndeplinite pentru încasarea creanţelor deja ajunse 
la seadență și neplătite de debitorii masei: prezentarea 
tare a cambiilor sau a altor titluri de credit aparținînd 

spre accep- 

falitului : 
protestarea efectelor cambiare ; acţiunile pentru incasarea acestor 
creanţe. Apoi sunt acte conservatoare, toate acțiunile în daune in
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teutate în interesul masei, cum şi opunerile la acţiuni asemenea în- 
tentate contra masei ;— vin apoi întreruperile de  preseripțţii, cererile 
de sechestru, acţiunile în revendicare contra terţiilor ; opoziţiunile la 

sechestrele aplicate asupra bunurilor falitului, ete.; în rezumat a face 
tot ce poate fi necesar masei credale. | 

(L. Bolaffo—E. Mase Dari op. cit p. 421 vrm. ; Vidari 
DB. 8037 p. 377), 

2. Legea nu distinge dacă este san nu util pentru masă, a se 
cere inseripțiunea ipotecară. Se poate întîmplă ea un alt creditor al 
debitorului să fi obţinut o inseripție anterioară masei, judecătorul 
sindie (la Italieni curatorele) este dator a exercită totuși drepturile 

falitului în numele masei credale; căci se poate naşte un proces: 
eare poate fi folositor masei, prin anularea inscripției anterioare și 
care viciu dacă nu se știe în momentul cererei, devine acoperit prin 

VIII 

inacţiunea sindicului. 

(Bolaffo—E. Mas6—Dari op. 

Jurisprudenţă. 1. Sindicul poate 
acceptă sub beneficiu de inven- 
tar o succesiune cuvenită falitu- 
lui; căci acest fapt e un act 
conservator ; e obligat însă ca 
acceptarea să o facă în numele 
maşei eredale. 

C.. Genova 21. Sept. -1885 (în 
Cohendy—Darras | p. 122). 

2. Cînd din sentința supusă re- 
cursului, rezultă” că un comer- 
ciant, azi falit şi reprezintat prin- 
judele? 'sindie, avind citeva acţi- 
uni ale unor societăţi coopera- 
tive, a plătit-asupra lor o sumă 
de bani, după care fiind declarat 
falit, judele sindie a cerut să fie 
obligată societatea să-i restituie 

„zisa. sumă ca deținută fără cauză, 
ceia ce tribunalul a admis, atunci 
prin acest mod de judecare, nu 
sau putut violă de tribunal, nici 
unile din dispoziţiunile articolelor, 
84, 86, 170, 188 al. e. 282 şi 284 

C. Com. combinat cu 969, 1503, 
„1509 şi 1531 C. Civ,, pentru 0: 
tivul, că aceste texte se referă 
numai la cazurile în cari acel   falit ar continuă a face parte din 

cit. p. 128 urm.) 

societate nu și cînd nu mai fuce 
parte, prin faptul că fiind deela- 
rat falit prin aceasta“ a încetat, 
de drept de a mai face ori ce 
operaţiuni comerciale și prin ur- 
mare, nu mai puteâcontinuă de a 
face parte nici din acea societate, 
răminind astfel reprezintat prin 
sindicul . falimentului, care are 
competința de a urmări ori ce 
activ al falimentului, după dreptul 
ce acesta ar avea. (art. 713, 715. 
şi 758 Cod. Com) 

C, Cas. IL No. 292/901 extras 
din Cod. Com. adn. vol. Il p. 30 
al D-lui Eftime Antonescu. 

3. Cind un comerciant cumpă- 
rățor de acţiuni comerciale, n'a 
achitat de cît parte din valoarea 
lor, după care a căzut în fali- 
ment, societațea nu poale să se 
facă proprietara sumei plătite, pe 
temeiul unui articol din statutele 
societăţii și a art 170 Cod. Com. 
pină ce nu va fi făcut dovada că 
a făcut somaţiune acţionarului 
retardatar în termenul stipulat de- 
statute și de art. 170 Cod. Com. : 
şi că a încercat să vîindă prin li-
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citaţie şi după prealabile publi- 
cațiuni, acele acţiuni. Cât timp 
asemenea dovezi nu se prezintă 
sindicul falimentului are tot; drep- 
iul de a cere restituirea sumelor 
plătite de falitîn contul acţiunilor. 

Trib. Covurhu I No. 85/901. 
Extras din E. Antonescu II p. 318. 

4. Falimentul societăţii ano- 

Art. 758—759 

nime nu dispensează pe acționari 
de obligațiunea de a complectă 
vărsămintul acţiunilor de ei sub- 
scrise. 

* Prin urmare sindicul poate ur- 
mări încasarea unor asemenea 
vărsămite. - 

0. Apel Milano 31 Dec. 
Amnuario pe 1889 p. 525. 

1889 

Notă. În Cod. Com francez și belgian este prevăzută în ulti- 
mul aliniat și luarea inscripției ipetecare asupra imobilelor falitului. 
Această inscripție s'a constatat că nu este de nici o utilitate și de 
aceia codul actual italian şi cel romîn au înlăturat această dispozi- 
țiune a vechilor codice comerciale în vigoare și azi în Franţa și 
Belgia. Vidari (op. cit, No. 8040) spune că în actualul codice sa în- 
lăturat luarea inscripţiei ipotecare asupra bunurilor falitului pentru 
că 1) experiența a probat cîtă nesiguranță era în avantagiile ce se 
sperau prin luarea inscripţiilor citate, mai mult încă dificultățile ce 
se întimpinau și cheltuelile ce se făceau cu ocazia acestor inscripţii 
și 2) aceste inscripțiuni n'au realizat scopul legiuitorului, 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 759. Scrisorile și te- 
legramele adresate falitului, 
trebuie să fie remise ju- 
decătorului sindic care este 
autorizat a le deschide şi 
pe unele şipe altele; falitul 
poate să asiste la deschi- 
derea lor și dacăconţinutul 
scrisorilor și telegramelor 
nu privesc interesele sale 
patrimoniale, poate să ceară 
predarea lor. 

Judecătorul sindic este 
dator să păstreze secretul. 

(Const. 25 Com. 717; C. 
p. 305; Ital. 479; Fr. 471, 
3%; Belg. 478.) 

Bibliografie, A. Degre: serieri juridice II p. 1521. 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 749. Le lettere ei 
telegrammi diretti alfallito 
devono essere consegnati al 
curatore, il puale € auto- 
rizzato ad aprire si le une 
che gli altră, il fallito pud 
asisstere all apertura,e qua- 
lora il contenuto delle let- 
tere e dei telegrammi non 
riguardi i suoi interessi pa- 
trimoniali pud chiederne la 
consegna. 

II curatore deve conser- 
vere il segreto. 

N. Cezărescu și Dan : Cod. Com. adnotat p. 97 :"Lyon Caen et Renault: VIII No. 494. 499: Rivitre: p. 716 urm.; Vidari: VII 8054 urm.: 
Bohl: p. 473 urm. ; AL. Ingaramo: p. 479 
ras ÎL p. 113 urm.; Rogron: p. 995. 

[.. Bolaffio-E. Masâ-Dari: p. 432 urm.: |. 
; Namur: III p. 127 urm.: Cohendv—IDar-
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Doctrină. a) Corespondenţa falitului poată să cuprindă valori, 
poate furniză deslușiri sau cel puţin indicii asupra: conduitei sale ; 
din corespondenţă poate reeși chiar urme în ce privește faptele co- 
mise de falit în prejudițiul masei. 

(Namur IL No. 1742). 
5) Dispoziţiunile art 759, sunt de strictă interpretare, ele se re- 

teră numai la corespondenţa adresată personal falitului ; prin urmare 
judecătorul sindie nu are dreptul să deschidă corespondenţa adresată 
soției, copiilor sau ori cărei alte rude a falitului, chiar dacă ar bă- 
nui sau ar fi convins: că cuprinsul este adresat falitului. 

(Bolaffio-Mas€ Dari p. +34 urm,; Ruben de Couder p. 159— 
160: Bravard-Demangeat V. p. 314). | 

Jurisprudenţă. Cu toată dispo.- | desiţa falitului, însă nare dreptul 
ziția art. 749 it. (rom. 759), totuși | de a ordonă sechestrarea sumei 
dacă falitul este deţinut sub im- | ce sar găsi în corespondență, a- 
putare de bâncrută sau pentru | ceastă sumă aparţinind masei 
aită faptă, judecătorul de instrucţie | eredale. 
are dreptul a cere administraţi- (Apel Venezia 30 Iulie 1884. 
unei poştale a-i remite corespon- | Extras din Ingaramo p. 479). 

Notă. a) Autorii francezi sunt de acord în a recunoaşte că dis- 
poziţiile art. 471 (759 romin) trebuese restrinse numai la corespon- 
dența comercială (scrisori și telegrame) a falitului ; și că deci co- 
vespondenţa personală a falitului sau a familiei sale 1 nu poate fi 
deschisă de sindie. 

(Lyon Caen et Ren VII n. 499; Ruben de Couder n. 296 urm. 
La noi însă legiuitorul a înţeles că toate telegramele și seriso- 

rile adresate falitului trebuese remise judecătorului sindie fără a dis- 
singe între cele personale (adică cu interes familiar) și cele comerciale. 

Din cuprinsul art. 759, rezultă că judecătorul sindie nu este o- 
bligat a cere prezenţa falitului, la deschiderea corespondenţei acestuia; 
Jalitul are facultatea de a cere să fie față la această operaţiune şi 
judecătorul sindie este obligat -a i primi cererea sa. Legea franceză 
prevede că falitul va putea, dacă este față să asiste la deschiderea 
corespondenţei , iar legea belgiană pare a impune falitului a. asistă 
la deschidere dacă se găsește de faţă ; credem însă că această dis- 
pozițiune, la noi, nu e imperativă, fiind că asistenţa. falitului o-prevede 
legea în interesul său personal sau în interesul masei pe care ore- 
prezintă sindicul. 

Art. 759 conţine o derogare la dispozițiunile de ordin general 

ale art. 25 din Constituție. In adevăr art. 25 din Const. spune: se- 
cretul scrisorilor și al depeșilor telegrafice este inviolabil. Acest text
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este traducerea ad-litteram a art. 22 const. belgian. Cu ocazia dis- 
cuției art. 478 Cod. Com. belgian sa susținut că acest text violează 
dispozițiunile constituţionale din art. 22, însă majoritatea Camerei, a 
considerat că rezultă atit din text cit și din discuţiile ce Tau pre- 
cedat că congresul naţional, decretînd inviolabilitatea secretului, 
scrisorilor, ma avut alt scop de cit de a stabili o garanţie contra 

„ guvernului și funcţionarilor săi, fără însă a înţelege să se întindă 
această dispoziţiune și la raporturile dintre particulari. Mai mult încă 
inviolabilitatea secretului scrisorilor n'a constituit nici odată un prin- 
cipiu absolut ;. dovada este că nu poate fi împiedicat nici de cum: 
un judecător de instrucţie să ia eoștință de scrisorile cu ajutorul 
cărora speră să ajungă la descoperirea. adevărului ; argument apli- 
cabil deci și în materie de faliment. - 

(Vama III p. 128. V. Afaertens n. 396 urm,; Annales, parla- 
mentaires belgiens 1819—1850 p. 95 urn.) 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 760. Judecătorul sin- 
dic poate fi autorizat de tri- 
bunal să vînză lucrurile su- 
puse stricăciunii sau la mic- 
şorare iminentă de valoare 
cum şi acelea a căror con- 
servare ar [i costisitoare. 

Vinzarea nu se va puteă 
face de cit prin licitaţie pu- 
blică și după o prealabilă 
expertiză ordonată de tri- 
bunal. 

Continuarea comerțului, 
în tol sau în parte, nu se 
poate face de 'cit cu incuvi- 
inţarea majorităţei în nu- 
măr a creditorilor verificaţi. 

Majoritatea creditorilor, 
încuviinţind continuarea co- 
merțului va determină cu 
preciziune timpul, limitele 
și condiţiunile sub cari se 
va continuă și va desemnă   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 750. Il curatore an- 
che provvisorio pu essere: 
autorizzato dal giudice de- 
legalo a vendere le cose sog- 
gette a deterioramento o ad 
imminente diminuzione di 
valore e quelle di dispen= 
diosa conservazione: ed a - 
continuare Lesercizio del 
commercio del fallito, se 
non puo essere interroito 
senza dânno dei creditori. 

Le forme e le condizioni 
della vendita, e le cautele 
necessarie per la continua- 
zione “del commercio, sono 
determinate «lal giudice de- 
legato. 

L'ordinanza € provvisori- 
amente eseculiva. ma € sog- 
getta a richiamo quanto al- 
l autorizzazione di continua- 
re ] esercizio del commercio. 

*
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persoana care-l va îace, sub 
răspunderea ei. SE 

Tribunalul va puteă a- 
probă continuarea comer- 
țului în condiţiunile arătate 
de majoritatea creditorilor 
și va prescrie măsurile ne- 
cesare pentru . asigurarea 
mărfurilor şi consemnarea 
preţului. . . - 

Incheierea tribunalului, 
atit pentru vinzare cit și 
pentru conlinuarea comer- 
tului, se va publică prin 
foaia anunciurilor judiciare 
sau prin Monitorul oficial. 

(Com. 746, 803, 804, 808,| i 
809 ; Ital. 750; Fr. 470, 486; a 
Belg. 477). | 

„_* Bibliografie. Degr& Scrieri juridice Ul p. 152; 1..N. Cezăvescu-Dan Cod. 
Com. adnotat p. 9 urm.; Vidari VII 8054 urm,; Lyon Caen et Renault VII 515 
urm. ; L. Bolaffio-E. Mase Dari p. 438 urm.: |. Boll p. 47%; Al. mgarama p. 479 
urm. ; Riviăre p. 716 urm,: Namur II p. 125 urm. ; Cohendy-Darras. p. 113: Ro- 
gron p. 993 urm. - . 

  
Din Desbaterile Senatului : « 
In legea anterioară mai există un aliniat la fine care a fost su- 

primat: „Tribunalul va putea retractă în ori ce timp autorizarea 
continuărei comerțului, atît după cererea sindicului, cîtşi din oficiu. 

(Desb. Senat. pe 1898/99 p. 475 şi 545), 

Acest aliniat suprimindu-se în actualul text, se poate interpretă 
în sensul că a fost găsit de prisos, considerindu-se firesc ea tribuna- 
lul care are dreptul a aprobă continuarea comerțului să aibă și drep- 
tul de u revocă această continuare. Asemenea este bine înţeles că 
tribunalul poate revocă autorizaţiunea sa, afit după cererea judecă- 
torului sindie, cit şi din oficiu. 

(V. Cezărescu şi Dan op. cit. p. 99 sub art. 760). 

Doctrină. 1. Prin lucruri supuse deteriorărei sau la mieșurare 
iminentă de valoare se înțeleg în genere toate mărfurile ce nu pot 
fi conservate mai mult timp; cum sunt cărmurile, verdețurile și ce- 
vealele a căror conservare poate da loc la pagubă fie prin strica- 
vea lor, fie prin schimbarea preţului care mai cu seamă la cereale 
depinde de jocurile de bursă; apoi sunt obiectele de lux, de modă, 
a căror căutare _variază în creștere sau desereștere - după cerințele:
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sociale. Nu este ușor de stabilit cari sunt lucrurile a căror conser- 
vare ar fi costisitoare ; ca principiu general se poate reține că le- 
giuitorul a voit să facă aluzie la lucrurile cari reclamă în mod con- 
stant și periodie cheltueli necesare pentru conservarea, lor materială ; 
aşă ar fi animalele domestice, caii de lux sau cei necesari exploa- 
tărei unei uzine, pe care creditorii socot că nu e în interesul lor : 
-0 continuă ; _și e natural ca în interesul masei credale, să se ceară 
vînzarea imediată a acestor lucruri, cari ar mări pasivul masei prin 
spesele de întreţinerea lor, independent de valoarea lor întrinsecă 
sau comercială care iarăși poate scădea cu timpul. 

(L. Bolaffio-E. Mase Dari op. cit, p. 441 urm.; Rogron p. 994). 
2. Nu tot așă ar fi și cu obiectele cari deşi pentru conservarea 

lor merită cheltueli necesare periodice, dar sunt; folositoare fie pentru 
conservarea fondului de comerţ pînă la definitiva lichidare, fie pentru 
continuarea comerţului sau întreprinderilor cu cari se îndeletnicea 
falitul ; exemplu ar fi vitele necesare pentru agricultură ; animalele 
pentru circuri. 

- (i. Balaffio op. cit. p. 442). 
3. Întreprinderile de spectacole publice sunt fapte de comerţ. 

Se pune intrebarea dacă se poate autoriză continuarea unui astfel de 
întreprinderi ? Nu este nici un dubiu ca art. 760 (ital. 750) să fie 
aplicabil și acestei speţe de comerţ, fiindcă din cauza încetărei aces- 
tui comeţ pot naște daune faţă de persoanele cu cari falitul a con- 
tractat. Însă trebue a se ţinea socoteală că dacă poate fl dăunătoare 
masei încetarea întreprinderei, nu-i mai puţin adevăraţ că-i poate 
cauză dezastru continuarea ei; de aceia judecătorul delegat (la noi 
tribunalul) eşte dator a cumpăni împrejurările și a evită noi pagube 
ce sar putea cauză masei. 

Aceleași consideraţiuni trehuesc a se aveă în vedere în ori care 
din speciile văzute în art. 3 Cod. Com. și cari nu pot fi considerate 
nici ca industrii nici ca pure fapte de comerţ. 

(L. Bolaffio op. cit. p. 447). 

Jurisprudenţă. 1. La vinzările 
de lucruri ale falitului supuse stri- 
căciunii—caz prevăzut de art. 760 
Cod. Com. — legea nu cere omo- 
logarea tribunalului, din cauza ce- 
lerităţii cu care judecătorul sindie 
trebue să proceadă în aceste o- 

crari mobile, potrivit art. 808 C. 
Com. el nu are alt rol de cit de 
a cercetă dacă vinzarea s'a făcut 
în eondiţiunile sub care a fost 
încuviințată, fără a se puteu în- 
temeiă, pentru a nu omologă vîn- 
zarea, pe consideraţiuni de altă 

peraţiuni. 
Insă eînd tribunalul este che- 

mat a omologă o vînzare de lu- 

+ 

ordine, afară numai de cazul cînd 
ar descoperi o fraudă. 

In materie de vinzări mobiliare
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nu există supra licitaţie și prin 
urmare nici supra oferte nu pot 
aveă loc, de oare ce vînzarea de 
lueruri mobile se face pe bani 

"gata şi din momentul _ce lucrul 
sa adjudecat şi cumpărătorul a 
plătit preţul, vînzarea e definitivă. 

C. Ape Galaţi II No. 3/507 
în Dreptul No.. 7/908. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 761. Judecătorul sin- 
dic trebue să lucreze per- 
sonal în toate afacerile în- 
sărcinărei sale, dacă. nu a 

„fost autorizat de tribunal 
să se presinte prin alţii în 
unele operaţiuni determi- 
nate. | 

El mai poate fi autorizat 
de tribunal, atunci cind îm- 
prejurări particulare O re- 
clamă, ca să fie ajutat în 
administraţiune de una sau 
mal multe. persoane retri- 
buite. . , 

El mai poate asemenea 
fi autorizat să întrebuinţeze 
pe falit pentru a-i înlesni 
administraţiunea, şi în acest 
caz, condiţiunile CONCUrsu- 
lui dat de falit sunt deter- 
minate de tribunal. 

(Com. 737, 751; Ital. 751; 
Fr. 488; Belg. 493)   

2. Nu este supusă apelului 
ordonanța prin care se refuză au- 
torizațiunea de a continuă ;c0- 
merţul. 

Trib. Firenze 1585. (Annuario. 
II 184). 
“ Contra Apel Pirenze 1883, 23 
Oct. (Annuario II 186); în Inga- 
Pamo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 751. || curatore deve 
trattare personalmente tutti 
gli affari del suo ufficio, se 
non sia autorizzato dal giu- 
dice delegato a  îarsi rap- 
presentare da altri, per sin- 
gole operazioni, a sue spese. 
Egli pu inoltre essere au- 
torizzato dal giudice delega- 
to, sentita la delegazione dei 
creditori, ove  circostanze 
particolari lo richiedano, a 
iarsi coadiuvare nell'ammi- 
nistrazione, sotto la sua res- 
ponsabilită, da una o piu 
persone stipendiate. 

Pu6 anche essere autoriz- 
„zato ad impiegare il fallito 
per facilitare la sua ammi- 
nistrazione, e in tal caso le 
condizioni della prestazione 

] d'opera del îallito sono de- 
terminate dal giudice dele- 
gato. 

Nelladunanza di chiu- 
sura del processo verbale 
di verificazione dei credili 
i creditori devono delibe- 
rare sulla continuazione 
delle facoltă concesse al cu- 
ratore, o sulle modificazioni 
chesi crederanno opportune..
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Bibliografie, 1. N. Cezărescu-Dan op. cit. p. 99 urm.; Vidari VILI 8068 urm. : |. Bohl p. 474 urm. ; LL. Bolaffio-E. Mas Dari p..450 urm.; Al. Ingaramo p. 480 ; E. Rivitre p. 722; P. Namur [II p. 149 urm. ; Lyon Caen et Renault VII 480: "Cohendy-Darras p. 121; Rogron p. 1017 urm. 

„Doctrină. De ori ce natură ar fi funeţiunile conferite judecă- 
torului, ele trebuesce exercitate personal, neputindu-le delegă din 
propria-i autoritate altei persoane, pentru că mandatul. 'său este le- 
gal nu contractual : acesta e principiul stabilit în ant. 761 (it. 751); 
jar cazurile determinate în text sunt excepţiuni la principiul de 
mai sus. - 

(Vadari VIII n. 8069; Bolaffio- Mase Dari p. 451). , 

Jurisprudenţă: După art. 761 terminate, de aci urmează că el C. Com. judecătorul sindie tre- | nu poate fi asistat de avocat, dacă buind să lucreze personal în toate | nu a fost. autorizat de tribunal afacerile însăreinării sale, dacă pentru aceasta. 
nu a fost autorizat să se prezinte C. Apel Craiova II No. 5/909 prin alţii, în unele operaţiuni de- | C. Jud. 46/909. | | 

Notă, Art. 761 cuprinde principiul că judecătorul sindie în per- 
soana căruia sunt azi concentrate toate atribuţiile date în trecut sin- 
dicilor sau judecătorului comisar, să îndeplinească personal toate obli- 
gaţiile impuse de legea falimentelor. 

Ținind seamă de împrejurări, legivitorul însă prevede că jude. 
cătorul sindie poate fi autorizat de tribunal, să fie ajutat în adminis- 
trațiune de una sau mai multe persoane și chiar de falit. 

Nu arată legea cari ar fi condițiunile concursului daf de terţi 
retribuiţi cum prevede-pentru falit; de aci rezultă că legiuitorul a lăsat 
la aprecierea tribunalului, temeinicia cererei judecătorului sindie cînd 
solicită concursul unor persoane in unele împrejurări, dar că tribu- 
nalul nu este obligat a determină la ce anume servicii urmează a fi 
întrebuințate persoanele numite ca ajutoare judecătorului sindic. Ase- 
menea nu rezultă din lege că tribunalul e obligat să fixeze retribuţia 
celor pe care-i numește; cum de altfel face în art. 737 Cod. Com: 
cînd se simte nevoe de serviciile unor advocaţi, experţi sau custozi” 
Aptropiind textele 761 și 737 se poate observă că art. 737 conţine o 
aplicare a unora din autorizaţiunile acordate în art. 761; articolul 
737 nare corespunzător în legea, italiană el este inovaţia legiuitoru- 
lui romîn și credem că mai curind ar fi putut figură ca un nou ali- 
niat la art. 761, neconţinind alt cevi de ett cazuri de aplicare a 
art. 761 Cod. Com.
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CODUL COM. ROMÎN 

Art. 762. Tribunalul, a- 
supra propunerei judecăto- 
rului sindic, poate acordă 
falitului, pentru el şi familia 
sa, ajutoarele necesare, din 
activul falimentului, fixînd 
suma odată pentru tot- 
deauna. 

După verilicarea - crean- 
țelor, nici un ajutor nu se 
mai poate da îalitului și 
familiei sale, fără încuviin- 
area majorităţii în număr | 
a creditorilor verificaţi. 

(Com, 933 ; Regul. sindi- 
cilor 1) 30; ital. 752: Fr. 
4170; Belg. 476, 20.   

762 289 

CODUL. COM. ITALIAN 

Art. 752. Il giudice dele- 
gato pud concedereal fallito, 
per sc e per la sua famig- 
lia, sull attivo delfallimento, 
i necessarii soccorsi, e fis- 
sarne la misura sulla pro- 
posta del curatore, sentita 
la delegazione dei creditori. 

L'ordinanza del giudice 
delegato € soggeita a ri- 
chiamo. 

Dopo la chiusura del pro- 
cesso verbale di verificazi- 
one dei crediti nessun soc- 
corso si puo piu dare al 
iallito ed alla sua famiglia, 
senza una deliberazione dei 
creditori. 

Bibliografie, D. Alexandresco ; Comentariile Cod. Civ. X p. 393: 1. Ba- 
rozi: Repertor II p. 255: I. N. Cezărescu-Dan: Qod. Com. adnotal p. 100: Vidari: 
VU p.316 urm.; L. Bolaffio-E. Mase Dari: p. 461 urm.; IL. Bohl: p. 475: AL. Inga- 
ramo : p. 480: Lyon Caen et Ren VII n. 480: Rivitre: p. 717; Namur Il12%urm;; 
Rogroft p.997 urm.; Cohendy-Darras II p. 1414; Dalloz:jurisps. g-le 1877 p. 626. 

Doctrină. 1. Umanitatea și justițiea cer în mod imperios de a 
veni în ajutorul ori cărui individ, care trăiește în societate ; -în caz 
de faliment legea în art. 752 (rom. 762) Cod. Com. prevede un u- 
jutor falitului și familiei sale, un ajutor alimentar din activul fali- 
mentului, în raport atît cu activul cît și cu condiţiunea socială a 
falitului. Prin familia falitului cată a se înțelege nu numai soţia şi 
copiii, ci chiar și rudele lui: părinți și fraţi, cari trăiesc cu falitul și 
sunt întreținuţi de el; cererea și în acest caz este legitimă, pentru 
că familia este o reuniune de persoane locuind împreună prini strinsă 
legătură de sînge și pentru care încă în acest caz aceleași motive 
de dreptate și de umanitate se impun. 

(Vidari 111 n. 8080). 

1) Reg. sind. Art. 30: Ajutoarele acordate de tribunal falitului sau familiei 
sale, în puterea, dispozițiunilor art. 762, alin. 1 din Cod. Com. se vor procură din 
din nuraerariul aflat în activul falimentului 

In lipsă de numerar, sindicii vor liberă falitului sau familiei sale o ordo- 
nanţă de plată. conţinând suma încuviinţată de tribunal, plătibilă purtătorului la 
facerea repartiţiunei activului falimentului, sau la punerea în posesiune a fatului. 

Ajutorul acordat de majoritate în număr, a creditorilor verificaţi, conform 
ai. Ik de sub arţ. 762 Cod. Com,, în lipsă de numerar. se va procură falitului sau 
familiei sale în mod cum se va hotări de zisa majoritate, -
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2. Se discută dacă, soția falitului, obţinînd înainte de: faliment 
contra soţului, o sentință pentru pensie alimentară, mai poate soţia, să continuie urmărirea asupra averei soțului și după declararea în faliment ? Vidari (VIII n. 8085) crede că creanţa soției nu poate să 
fie tratată alt 

tită cu moneda falimentară. Exce 

fel de cit cele alte creanţe chirografare ; ea va fi plă- 
ptează cazul cînd dreptul la pen- siune alimentară a fost garantat prin gaj sau ipotevă ; în acest caz, zice Vidari, gajul sau ipoteca vor continuă, să subsiste neputindu-li-se. opune survenirea falimentului. 

(În același sens și Bolaffio-Masc Dari p. 466). 
3. Deși conf. art. 767 (ital. 752) Cod. Com. tribunalul se pro- nunţă pe baza propunerei judecătorului sindic, nimic nu împiedică pe falit a face cerere direct tribunalului pentru acordarea ajutoarelor, lui și familiei sale, căci nimeni nu e mai în măsură de cit falitul a cunoaște dacă are sau nu nevoie de ajutor din activul falimentar ș însă în acest caz, necesar este ca tribunalul să asculte și părerea judecătorului sindie asupra cererei falitului ; 

cuprinsul art. 942 Cod. Com. 
aceasta rezultă și din. 

În acest sens Bolaffio-Most Dari p. 263; Z. N. Cezărescu-Dan 
p. 100 urm.) 

4. Tot în prevederile acestui articol cade şi cazul cind falitul sau cineva din familia sa este bolnav și are trebuință de căutare. 
Cheltuelile boalei se pot acordă falitului ca un 

"cipiu de umanitate cerînd aceasta. 
ajutor, același prin- 

(Vezi D. Alerandresco X p. 392). 

Jurisprudenţă. 1. Prin art. 322 
Cod. vechiu Com. se arată în mod 
clar și indiscutabil că încheierile 
tribunalului de comerţ pronunţate 
asupra cererilor de alimente nu 
sunt supuse apelului. 

Bul. 878 p. 355. Barozzi E. 
p. 255, 

2.  Creditorii unui 
pot atacă în nulitate delibera- 
țiunea creditorilor, care acordă 
un ajutor falitului sau familiei 
sale,—susţinind că adunarea cre- 
ditorilor a fost în mod ilegal 
compusă. Adunarea creditorilor 
este ilegal compusă, dacă în ea 
figurează drept creditări persoane 
cari n'au fost admise nici cel pu- 

faliment 

  

țin în mod provizor la, pasiv. 
C. Napoh 11 Dec. 1891 (în In- 

garamo p. 481). 
3. Judecătorul comisar (la noi 

tribunalul) trebuie să ia în con- 
sideraţie în principal caracterul 
falimentului. Dacă aparențele sunt 
de natură a face să se bănniască 
frauda, dacă de exemplu se poate 
presupune că falitul caută o detur- 
nave de activ, cererea de ajutor 
trebue refuzată. Aceasta înseamnă, 
că legea face din acordarea aju- 
toarelor falitului, o simplă facul- 
tate și nu o datorie. 

Extras din Dalloz jurisprudence 
generale Code Com. pe 187: 
p. 627.
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Notă. După codul belgian, curatorele poate da falitului și fa- 
miliei sale cu autorizarea judecătorului comisar, vestminte, rufe, al- 
bituri, mobile şi alte lucruri mărunte pentru propriul lor uz; dar în 
ce privește ajutoarele alimentare, se fixează de tribunal pe baza propunere curatorilor și a raportului judecătorului comisar. - 

(Namur UI p. 125). 
La noi legea în art. 762, nu specifică ce se înțelege prin aju- 

toarele necesare falitului şi familiei sale. 
Deși în art. 745, se vorbește de vestmintele, rufele şi mobilele ne- 

cesare falitului și familiei lui, însă credem că art. 762 conţine și ideia, 
unui ajutor necesar pentru îmbrăcăminte și mobile falitului și fami- 
liei sale, căci și acestea le sunt necesare pentru traiul de toate zi- 
lele. Dispoziţiunea din art. 745 care este obligatorie adversus dmnes, 
se referă la cazul cînd cu ocazia aplicărei sigiliilor se găsesc haine, 
mobile, etc, şi cari trebuiesc lăsate falitului și familiei, ca chestiune 
de umanitate ; dar dacă asemenea obiecte nu sunt sau dacă sunt, 
nu poate recurge falitul la dreptul acordat de art. 672 C. Com., este 
inaplicabil atunci acest text. Insă nimic nu împiedică pe tribunal a re- 
fuza cererea sau a nu acordă de cît suma necesară pentra alimente ; 
și chiar și în acest caz, deşi s'ar constată lipsa și deși activ ar fi su- 
ficient, cererea tot va putea, fi respinsă cînd tribunalul îşi formează 
convingerea că falitul își poate cîștigă și fără ajutorul cerut, hrana zil- 
nică pentru el şi familia sa, 

CODUL COM. ROMIN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 763. Banii provenind | Art. 753. II danaro pro- 
din vînzări și din încasări, | veniente dalle vendite e dal- 
vor trebui să fie imediat de- | le riscossioni, dedotte le 
puşi la Casa de depuneri şi | somme riconosciute neces- 
recepisa la tribunal. sarie dal giudice delegato 

(Com. 752; Ital. 753 ; Fr. | per le spese di giustizia e 
489; Belg. 479). di amministrazione, dev'es- 

- sere tosto depositato-giudi- 
zialmente. Il curatore, entro 
tre giorni dalla esazione, 
deve presentare al giudice 
delegato la prova degli e= 
seguili depositi. In caso di 
ritardo, il curatore e debi- 
tore deg] interessi sulle som- 
me non depositate. 

Bibliografie. D. Alexandresco VI pag. 407 nota 4; IL. N. Cezărescu 

„16 

 



242 Art, 764—765 

Dan pag. 101; L. Bolaffio-Mas6 Dari pag. 469 urm. ; |. Bohl pag. 475 urm. ; Rivitre p. 720; Namur I[I p. 128 urm. ; Rogron p. 1018 urmm.; Cohendy-Darras p. 121 “urm. ; Dalloz Code de commtrce annoti p. 633 urm. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 764. Banii depuşi de 
judecătorul sindic sau de 
alţii în comptul falimentu- 
lui, nu pot îi retrași de cit 
în virtutea unei încheieri a 
tribunalului, 

Dacă sunt sechestraţi, ju- 
decătorul sindic trebue mai 
întăi să obţină ridicarea se- 
chestrului. ă 

(Com. 752-763; Ital. 751; 
Fr. 489; Belg. 480). 

Bibliografie. 

  
I. N. Cezărescu și Dan 

CODUL COM. ITALIAM 

Art. 754. Il danaro dep - 
sitato dâl curatore o da altri 
per conto del îallimento 

“non puo essere ritirato, che 
mediante ordinanza del giu- 
dice delegato. Se vi sono 
sequestri, il curatore de- 
ve prima ottenerne la rivo- 
cazione. 

p. 101; 1. Bolaffio-Mast Dari p. 474 urm. ; L. Bobhl p. 476; Rivitre p. 720; Namur III p. 130; Rogron p. 1018 urm.; Cohendy-Darras p. 122 ; Dalloz op. cit. p. 63%, 

Art. 765. Judecătorul sin- 
dic trebue să prezinte, la 
finitul fiecărei luni, tribu- 
nalului un prospect sumar 
despre administraţiunea sa 
şi un tablou despre depo- 
zilele efectuate cu actele 
justificative. Dacă împreju- 
rările falimentului o recla. 
ină, tribunalul poate să pre- 
lungească acest termen pînă 
la trei luni. 

(Con, 730, 763, 764, 819; 
tal. 755: Fr. 566: Belg. 
561, 20). 

Bibliografie, 1. N. Cezăreseu 417 urm. 1. Bohl p. 476; Vidari VU p. 

  
401 urm.; 

Art. 755. Il curatore deve 
presentare alla fine d'ogni 
mese alla delegazione dei 
creditori un prospetto som- 
mario della sua ammini- 
sirazione, e lelenco degli 
eseguiti depositi, coi docu- 
menti giustificativi. Se le 
circostanze del fallimento 
lo richiedano, il giudice de- 
legato pu prolungare il pe- 
riodo suddetto sino a tre 
mesi. 

-Dan p. 101; L. Bolaffio-E. Mase Dari p- 
AL Ingaramo p. 481: Biviăre p. 773 urm. ; Namur III p. 313 urm,; Rogron p. 1183 urm.: Cohendy-Darras Il p. 203 urm, 

Doctrină. Articolul 764 (ital. 754) Cod. Com. menţionează și de banii depuși de alţii în contul masei. Se naște dubiu asupra punctu- lui ce a ințeles legiuitorul prin alții ? Sunt persoane cari se însărei- nează a mări activul falimentului, cum sunt debitorii falitului cari
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sunt obligați, apoi părinţii săi cari nu voese a plană asupra fiului 
consecințele falinientului, se grăbesc a pune la dispoziţia creditorilor 
sumele de bani necesare. În- ce privește pe debitorii falitului nu pot 
depozită în numele lor propriu pentru masa falimentului, pentru că 
ei sunt datori a plăti datoriile lor în' miinile sindicului spre a obţine 
liberarea lor de datorie, dar atunci depunerea vine prin intermediul 
sindicului nu al altora ; deci trebue a se conchide, că persoanele pe 

cari legiuitorul a înţeles prin expresiunea alți, nu pot fi debitorii 
falitului, ci ori ce persoană care voeşte a face o depunere, în favoa- 

-vea masei credale pentru falit. 
(L. Bolaffio-E. Mase Dari p. 

Jurisprudenţă. Judecătorul co- 
misar (la noi tribunalul) nu poate 
dispensă pe sindic de a depune 
imediat sumele la Casa de depu- 
neii. de cît pentru sume deter- 
minate și proporţionale cu cerin- 
“ele administrațiunei falimentului; 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 766. În ori ce îali- 
ment judecătorul sindic tre- 
bue, în 15 zile de la primi- 
rea însărcinărei sale, să re- 
mită tribunalului o expu- 
nere succintă a principale- 
lor cauze și împrejurări 
ale falimentului şi a carac- 
terului ce el prezintă, cum 
şi un compt sumar a stărei 
aparente a masei. 

Copie de pe acest raport 
se va înaintă parchetului î). 
pp(Com- 765; L.timbr. art.. 

22 $ 22; Ital. 756 ; Fr. 482; 
Se, 494).   

476 urm.). 

o autorizaţiune generală de a nu 
consemnă, p'are nici o valoare, 
iar sindicul rămine obligat pen: 
tru nedepunerea sumei ce are în 
deposit. 

C. Apel Doua 18 “Mai 1868 în 
Cohendy-Darras. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 756. In ogni îalli- 
mento, il curatore deve pre- 
sentare entro quindici giorni 
dallassunto uificio al giu- 
dice delegato una succinta 
esposizione delle principali 
cause e circostanze del îal- 
limento e dei caratteri che 
presenta, ed: un conto som- 
mario dello stato apparente 
della massa. 

II giudice delegato deve 
sorvegliare | adempimento 
di quest'obbligo, e trasmet- 
tere immediatamente colle 
sue osservazioni al ptocu- 
ratore del Re l'esposizione 
ed il conto del curatore. Se 
questi non sono. presentati 

1), Contorm art. 22 al, 22 din legea timbrului raportul impus judecătorului 
:sindic prin art. 766 C. Com. se face pe timbru fix de 5 lei.
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nel termine sopra stabilito, 
il giudice delegato deve dar- 
ne avviso al procuratore del 
Re, indicandogli le cagioni 
del ritardo e costringere il 
curatore, anche con pene 
pecuniarie, a presentarii nel 

N piu breve termine possibile. 
Bibliografie, 1. N. Cezăreseu-Dan p. 102; VWidari VIII p. 402 nrm.: [.. Bolaffio-Mase Dari p. 481 urm. ; Al. Ingaramo p. 481; 1. Bobl p. 476 urm.; Rivitre: p. 719 ; Namur III p. 150 urm; Rogron p. 1005 urm. ; Cohendy-Darras II p. 116; Dalloz p. 629 urm. 

Notă. a) Scopul urmărit de legiuitor în art. 766 este dea 
aduce lumină asupra caracterului falimentului și de a provocă—dacă 
e locul—exercitarea acțiunei publice, care se poate naște datorită 
bancrutei simple sau frauduloase ce sar arătă, de către sindic că 
există. (Namur III p. 150). 

5) Relaţiunea sau succinta expunere ce trebue să dea judele 
sindic, trebue să se refere la principalele cauze și împrejurări ale fa- 
limentului ; trebue deci să continuă părerea sindicului, care din cauza 
contactului cu falitul și a obligaţiunei ce are de a iueră personal. e 
mai în măsură să știe cel întăi: modul cum a operat falitul, care 
este culpa lui, de ce mijloace a uzat falitul pentru a face faţă pri-. 
melor încercări ale catastrofei, dacă administraţiunea falitului a fost 
dezordonată ; dacă există fraudă, dol, sustrageri, ete. sau dacă este 
numai o simplă imprudenţă ; dacă a ținut sau nu registre, şi care 
este starea lor în caz cînd ele se găsese ; dacă a întrebuințat sau nu 
mijloace nepermise pentru a-și asigură un concordat sau moratoriu, 
dacă flind banerutar are sau nu complici etc.; în fine sindicul este. dator a-și da, toată silința ca în raportul său să aducă la, cunoștință tribunalului și parchetului tot ceia ce poate fi necesar atit pentru buna administraţie a falimentului cîţ și pentru stabilirea și reprima- rea faptelor ce pot; fi imputate falitului, complicilor săi sau celor de al treilea cari s'au făcut culpahili pentru amestecul lor necorect în averea falitului. | | 

c) Legea în art. 766 impune judelui sindic ca raportul să-l re- mită tribunalului în termen de 15 zile de la primirea insărcinărei sale. Articolul romîn nu: prevede nici o sancţiune pentru cazul cînd at trece termenul fixaţ de legiuitor, ceia ce poate a se interpretă în sensul că și peste acest termen judecătorul sindie își poate depune raportul său. În practică, se așteaptă termenul de verificarea crean-



= 
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elor, cînd judecătorul sindie se poate convinge complect asupra şi- 
tuațiunei materiale a falimentului și cînd, ţinind seamă de creanţele 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 767. Cînd judecăto- 
rul sindic încetează din în- 
sărcinarea sa înainte de a. 
se fi terminat lichidaţiunea. 
activului după dispoziţiu- 
nile titlului IV, el trebue 
să predea fără întirziere 
succesorului său, patrimo- 
niul şi âctele falimentului 
și să-i remită comptul ad- 
ministrațiunei sale. 

Dacă facerea inventaru- 
lui nu este terminată, el 
trebue să intervină pentru 
a face să se constate pre- 
darea a tot ce el primise. 

Terminîndu-se lichidarea 
judecătorul sindic va pre- 
zintă tribunalului un tablou 
general, constătător de toa- 
te operaţiunile făcute în 
cursul administraţiunei îa- 
limentului. 

Creditorii şi îalitul pot 
prezintă tribunalului obser-: 
vaţiunile lor. 

(Com. 752-766 ; 860, 936; 
Ital. 757; Fr. 537), 

  

  

depuse și contestaţiile ce sar ivi, îşi poate motivă mai documentat 
"expunerea sa către, tribunal. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 757. Qualora il cu- 
ratore cessi dall'ufficio pri- 
ma che sia compiuta la li- 
quidazione dellattivo se- 
condo le disposizioni del 
titolo IV, egli deve conseg- 
nare senza ritardo al suo 
successore il patrimonio e 
le carte del îallimento e 
rendergli il conto della sua 
amministrazione. 

Se la formazione dell'in- 
ventario non 6 compiuta, 
egli deve intervenirvi per . 
iar constare della consegna 
di ci che avesse rice- 
vuto. . 

Il rendimento del conto 
non € definitivo, finche non 
sia approvato dai creditori. 

In caso di morte o din- 
terdizione del curatore, tali 
obblighi pasano ai suoi e- 
redi o rappresentanti. 

Compiuta la liquidazione 
dell'attivo, i creditori sono 
convocati dal giudice dele- 
gato per deliberare sulren- 
diconto del curatore.: 

Alle adunânze dei credi- 
tori nelle quali si tratta del 
rendimento del conto: de- 
vessere citato il fallito. 

Bibliografie, 1. N. Cezărescu-Dan p. 102; L. Bohl p. 477; L.. Bolaffio- 
Masc Dari p. 488 urm.; Ingaramo p. 482.
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Jurisprudenţă. Articolul 757 
ital. (rom. 767) este aplicabil nu- | 
nai în ipoteza în care însărcina- 
rea curatorului (la noi jude sin- 
dic) încetează mai înainte de a 
se fi terminat starea de faliment, 
de exemplu mai înainte de a fi: 
rămas definitivă sentința de o- 
mhologarea concordatului. Rămasă 

Art. 767 

definitivă această: sentinţi comp- 
tul administraţiunei este în. mod 
legal remis . falitului, deși credi- 
torii i-au impus un administra 
tor pentru a se asigura indepli- 
nirea concordatului. 

C. Apel din Roma 8 Mai 1890 
în Ingaramo p. 432,



TITLUL III 

Despre lichidaţiunea pasivului 

CAPITOLUL | 

Despre verificarea creanţelor 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 768. Creditorii fali- 
tului trebue să prezinte, de- 
claraţiunea creanţelor lor 
şi titlurile. din cari derivă, 
la grefa sindicatului tribu- 
nalului de comerţ, în ter- 
menul fixat de sentinţa de- 
clarativă de faliment. Se- 
cretarul arhivar al sindica- 
tului le dă chitanţă și for- 
mează un tablou (ştat). 

(Com. 708 4 754, 769 
şi urm. ; tal. 758; Fr.491; 
Belg. 496, 10). 

Art. 769. Dacă sunt cre- 
ditori cari reşed în ţară 
străină, tribunalul poate, 
după împrejurări, în pri- 
vinţa acestora, să prelun- 
gească termenul pentru ve- 
rificarea creanţelor lor. Des- 
pre aceasta însă, judecăto- 
rul sindic trebue să dea o   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 758. | creditori del 
fallito devono presentare la 
dichiarazione dei loro cre- 
diti e i titoli dai quali de- 
rivano nella cancelleria del 
tribunale di commercio, en- 
tro il termine fissato dalla 
sentenza  dichiarativa del 
fallimento. Il cancelliere ne. 
dă ricevuta e ne forma uno 
stato. 

Art. 759. Se vi sono cre- - 
ditori residenti in paese es- 
tero, il giudice delegato pu 
prorogare, rispetto ad essi, 
secondo le :circostanze, il 
termine per la verificazione 

„dei loro crediti e per la 
chiusura del processo ver- 
bale di verificazione. Di ci6
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înştiinţare specială tuturor 
creditorilor. 

(Com. 708, 768,821 și urm. 
937; Ital. 759; Fr. 492; Belg. 
497). 
- Art, 770. Declaraţiunea 
creanlelor trebue să arate 
numele și pronumele. sau 
firma şi domiciliul credito- 
rului, suma datorită, drep- 
turile de privilegiu, de gaj 
sau de ipotecă și titiul din 
care creanţa derivă. 

Ea trebue să conţină a- 
firmarea clară şi explicită, 
că creanţa este adevărată și 
reală, şi trebue să fie sem- 
nată de creditor sau de o 
persoană autorizată cu man- 
dai special să facă pentru 
el această afirmare, trebuind 
şi în mandat să se exprime 
suma creanţei 1). 

Dacă creditorul nu domi- 
ciliază în. comuna în care 
reșeade tribunalul, declara- 
țiunea trebue să conțină şi 
alegerea de domiciliu în 
aceiaşi comună; altfel toate 
notificațiunile posterioare 
se vor face creditorului la 
grefa tribunalului afişindu- 
se şi la uşa tribunalului. 

(Com. 768, C. Civ. 97, 
1535 și urm.; Ital. 760; Fr. 
495, 496, 497, 40; Belg. 498, 
20, 30, 499. 
În OI 

  

  

Art. 769-—770 

deve darsi speciale avviso a 
tutti i creditori. 

Art. 760. La dichiarazio- 
ne dei crediti deve indicare 
il nome e il cognome, o la 
ditta, e il domicilio del cre- 
ditore, la somima dovuta, i 
diritti di privilegio, di egno 
o dipoteca, e il titolo da cui 
il credito deriva. 

Essa deve contenere lat. 
fermazione chiara ed espli- 
cita che il credito :€ vero e 
reale, e devressere sottoscrit- 
ta dal creditore o da per- 
sona autorizzata con man- 
dato speciale a fare per lui 
tale affermazione. Anche nel 
mandato dev'essere 'espres- 
sa la somma del credito. 

Se il creditore non € do- 
miciliato nel comune in cui 
risiede il tribunale, la di- 
chiarazione deve contenere 
lelezione di domicilio nel 
comune stesso ; altrimenti 
tutte le notificazioni poste- 
riori si fanno al creditore 
presso la cancelleria del tri- 
bunale. 

1) Art. 770 al legei din 1900 prevedea «un procurator al său cu procură le- galizată în regulă» în loc de o persoană autorizată cu mandat special să facă pen- iru el această afirmare, trebuind şi în mandatsă se exprime suma creanţei».



Art. 774 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 771. Secretarul ar- 
hivar al sindicatului tribu- 
nalului este dator ca, cu 
cinci zile înainte de ziua 
lixată pentru verificarea cre- 
anţelor, să comunice jude- 
cătorului sindic tabloul (şta- 
tul) format conform art.768. 

Judecătorul, examinînd a- 
cest tablou, va putea, din 
oficiu, sau -după cererea u- 
nuia. sau mai multor cre- 
ditori, să dispună ca; la 
ziua fixată pentru verificare, 
să fie de faţă și falitul spre 
a-i da cuvenitele explicaţi- 
uni asupra veracităţii cre- 
anțelor; poate însă să or- 
done comparaţiunea perso- 
nală a creditorului sau să-l 
autorize să compare prin 
mandatar, să prescrie înfă- 
țişarea registrelor de comerţ 
ale creditorului sau a unui 
extract dintr însele; va pu- 
tea încă să ordone prezin- 
tarea ori cărei alte persoane 
care ar putea să dea infor- 
maţiuni, sau lămuriri, în- 
cheind proces verbal. Che- 
„mările, în acest caz, se fac 
prin sindicatul tribunalului. 

(Com. 32 şi urm, 939 urm; 
reg. sind. 14; |. timbr. 19 

494-—495; Belg. 500. 
Bibliografie : Al. Degre III p. 153 şi urm; 

$ 10 lit. d; Ital. 761; Fr.   
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CODUL CON. ITALIAN 

Art. 761. 1 crediti sono 
verificati dal giudice dele- 
gato mediante contronto dei 
titoli presentati coi: libri e 
colle carte del fallito. 

Il giudice delegato pus 
ordinare l intervento del cu- 
ratore, della delegazione dei 
creditori e del îallito ; pud 
anche ordinare la personale 
comparizione del creditore 
od autorizzarlo a comparire 
col mezzo di mandatario, 
prescrivere la presentazione 
dei libri di commercio del 
creditore o di nu estratto 
di essi, e sentire qualunque 
altra personna possa oftrir- 
gli notizie o schiarimenti. 

II processo verbale della 
verilicazione dei crediti de- 
ve enunciare tutte le ope- 
razioni fatte, indicare i nomi 
delle persone intervenute e 
riferire le loro dichiara- 
zioni., 

D. Alexandresco VI p. 402 
nota 2; 1. N. Cezarescu-Dan p. 103 urm ; Barozzi 1] lit. F; Vidari VIII p. 406 urm; 
L. Bollafiio—E. Mas6-Dari p. 498 urm; Bohl p. 478 urm; Al. Ingaramo p. 482 urm ; 
“H. Riviăre p. 725 urm; Namurilll p. 153 urm; Rogrou p. 1022 urm : Cohendy-Dar- 
ras p. 12% urm : Dalloz p. 636 urm.
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Desbateri parlamentare: | DI. Raportor Al. Constantinescu : La titlul IN art. 768. sa fă- cut o schimbare în privinţa verificărei creanţelor, pe care o dăm în: competința judecătorului sindie, cu drept de recurs la tribunal pen- tru cei ce vin peste termenul fixat de lege. (Desb.. Senat. 98/9 p. 545.) Dl. R. Porumbaru propusese un amendament: să se spună la titlul unde se vorbeşte de creditori, că afunei cînd aceste titluri sunt poliţe, să se arăte și din ce cauză, provin aceste poliţe. 
Dl. Miniatru de Justiţie a răspuns că este inadmisibilă ideia pusă de Dl. Porumbaru, căci poliţa este un efect de comerţ, care trebuie să conţină după lege anume menţiuni „condițiuni esenţiale ale cambiei. A merge mai departe este a se cere imposibilul ; ba ceva mai mult, la finele art. 210 stă scris: nu se cere să se arăte- în cambie valoarea sau cauza nici tragerea dintr'un loc intr'altul. În privinţa poliţelor fictive avem arţ. 886, unde sunt prevăzute: pedepse grave. (Desb. Senat. pe 1898/9, pag. 545). 

Doctrină. 1. Orice creditor chirografar este supus procedurei | 
de verificarea creanţelor, fără însă a se distinge asupra caracterului, 
civil sau comercial al creanţelor, și fără a se face deosebire dacă 
cererea de verificare se exercită în baza unui act autentie sau sub. semnătură privată, sau mai mult încă fără act seris. 

Lyon Caen et Renault VIL N. 533, Ruben de Couder V suppl. 
2. a) În ceia ce privește creditorii privilegiați sau ipotecari 

s'a susținut că ei trebuiese asimilați creditorilor chirografari, din 
punctul de vedere al verificărei creanţelor lor și că, prin urmare, ei 
n'ar putea să se prevaleze de privilegiul sau ipoteca lor înainte de 
a se fi procedat la verificare.- 

Această părere se întemeiază pe dispoziţiunile art. 768 (758. 
ital., 491 fr., 496 belg.) cod. com. care nu distinge între diferitele. speţe de creditori. 

Renouard | p. 559; Bedarride | n. +26; FEsnault II n. 360; 
Alauzet VII n. 2606; Boulay- Paty | n. 455; Namur LI p. 155; Ri- viăre p. 724; [. Bollafio-Mast Dari p. 523 urm. 

b) După a doua părere, care la francezi este azi consacrată printr'o jurisprudenţă, constantă, creditorii privilegiați sau ipotecari, 
fiind scoși de lege afară din faliment din cauza dreptului lor exclu- ziv asupra bunului grevat de privilegiul sau ipoteca lor, pot urmări bunurile grevate, fără a avea nevoie în prealabil de verificarea cre- anţei lor. Ei nu sunt supuși acestei obligaţiuni decit atunci cînd pre- tind a se valorifică drepturile lor în faliment, fie cerând să concu- reze cu creditorii chirografari pentru restul creanței lor neachitate din preţul bunului grevat, sau că garanţia în acest bun ar fi insu- 
ficientă, fie cînd se prezintă a votă un concordaţ.
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Ion Caen et Renault VII n. 554; Boisteln. 988; Laurin u.. 
1083 ; Lancelin t. 15 p. 77; Thaller n. 2001; Ruben de Couder n. 
2063 urm. Extras din Cohendy-Darras p. 125 n. 7 şi 8). 

-3. Producerea sau prezintarea titlurilor creditorilor unui falit: 
spre verificare făcută conform art. 768 cod. com., interesînd atit pe- 
falit și pe ceilalți creditori cît și pe sindic spre a contestă, existența, 
datoriei, echivalează cu o cerere în judecată şi face să curgă do-- 
binda moratorie contra falitului ; căci este de observat că dobinzile 
a căror curs se găsește în suspensie prin falimentul debitorului față 
cu masa numai, nu încetează de a curge în contra falitului. 

(D. Alezandresco VI p. 402 nota 2 şi autorii acolo citați). 
4. Prelungirea termenului verificărei creanţelor creditorilor re- 

ședinţi în țară străină nu e obligatorie pentru tribunal ea este facul- 
tativă; aceasta rezultă din cuprinsul articolului 769 ; dar ţinind seamă 
de dreptul ce are fie care creditor al falitului a prezintă spre veri- 
ficare creanţele lui, va trebui să zicem că este o obligațiune pentru: 
tribunal de a concede, —apreciind împrejurările—prorogarea terme- 
nului pentru creditorii reședenţi în ţară străină. 

Este în interesul atit al falitului și al creditorilor cît şi al unei 
bune administraţiuni falimentare a se observă dacă cu ocazia de-. 
punerei bilanţului și listei creditorilor, este caz de prorogarea vizată 
de art. 769 cod. com. 

(Comp. L. Bolaffio—E. Mase Dari p. 515). 
5. Legiuitorul a prevăzut că concesiunea prorogărei termenului. 

de verificare pentru creditorii din ţară străină, trebuie să fie adusă 
la cunoștința, tuturor creditorilor. Asupra expresiunei tuturor credito- 
rilor (a tutti i ereditori), L. Bolaffio—Mas6 Dari (pag. 520) arată că 
se poate naşte dubiu în privința interpretărei acestor expresiuni, dacă 
se ţine seamă de cantitatea și calitatea creditorilor căror urmează a 
li se comunică prorogarea termenului. 'Toţ acești autori susţin că 
pentru dinşii nu pare a fi nici un dubiu că expresiunea tutti, între- 
buințată de legiuitor, trebuie înţeleasă că se referă la toţi creditorii 
fără distineţiune de calitate; art. 770 (rom. 780) cod. com. vorbește: 
de creditorii cunoscuţi sau necunoscuţi (consciuti e non consciuti) a- 
cordindu-le același tratament pentru exercitarea drepturilor acolo a-. 
rătate. Apropiat acest text de 759 (romîn 769) se poate înţelege des- 
tul de clar că legiuitorul a avut în vedere pe toţi creditorii falitului 
fără distineţiune. | | 

_6. Afirmaţiunea impusă de art. 770, trebuie să fie semnată de- 
creditor în deelaraţiunea făcută pentru verificarea creanţelor. 

Legiuitorul a pretins observarea acestei formalităţi, în scop de:
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a ţinea mai legat pe creditor, în -ce privește responsabjlitatea asupra sincerităței declaraţiunei sale. și în scop de a pune mîna pe el mai ușor în caz cînd s'ar stabili fraudă din parte-i. (Bolaffio-Mase Dari 
pag. 525), 

„ Jurisprudenţă. 1. Firma debi- 
torului fiind în stare de faliment 
și suma poprită făcînd parte. din 
masa credală, în asemenea îm- 
prejurare, nu se poate masa ere- 
dală să serve .de ciţ pentru plata 
acelor creditori ale căror creanţe 
au fost prezentate şi verificate, 
conform art. 768 și urm. Cod. Com. 

Că alt fel, admiţind posibilitatea 
“ca suma masei credale să serve 
pentru plata altor creditori cari 
nu. și-ar fi prezintat creanțele 
spre verificare, ar fi a: paraliză 
prevederile legei comerciale pen- 
tru asigurarea creditorilor unui 
falit, 

Că deci tribunalul, anulînd po- 
prirea 'săvirșită pe suma masei 
credale de un creditor a cărui 
creanță nu fusese verificată, a a- 
plicat bine art. 768 și urm. Cod. 
Com. 

C. Cas. II No. 209/900. Bul. 
p. 1220. | 

2. In materie de faliment, prin 
art. 768 şi urm. C. Com. legiui- 
torul obligă pe creditori a-și pre- 
zintă titluri de creanțele lor la 
grefa tribunalului și nici un text 
«de lege nu obligă pe creditori a: 
se prezintă în persoană în ziua 
verificărei, mai cu osebire că Ju- 
decătorul sindie reprezintă  inte- 
resele creditorilor în materie de: 
faliment. 

Trib. Iaşi IL în C. Jud. pe 1902 
p. 397. 

3. A se vedea și nota 9 de la 
art. 772. 

4. Creditorii cari au drept de 
privilegiu sau ipotecă, asupra pa- 
trimoniului falitului nu sunt obli- 
:gaţi a depune creanțele lor ju- 

  

  

decăței falimentului pentru 
verificate şi admise. 

O. Apel Torino 10 Febr 1885 ; 
C. -Apel Lucca 11 April 1890; 
(In Ingaramo). 
“5. Creditorul ipotecar al fali- 

tului, neprezintind creanța sa la 
verificare, pierde beneficiul drep- 
tului de a concură cu ceilalți 
creditori, asupra activului mobi- 
liar al falimentului, dar nu pierde 
din acest fapt drepturile sale 
ipotecare. 

C. Cas. Torino 28 Marte 1893. 
(In Ingaramo). 

6. Contra. Chiar pentu credi- 
torii ipotecari este obligatorie ve- 

a fi 

zificarea creanţelor lor. 
C. Apel Brescia 11 Dec. 1888. 

)In Ingaramo). 
7. Şi nu numai pentru a puteă 

să concureze la masa chirogra- 
fară, dar chiar pentru a putea să 
valorifice drepturile cari nasc din 
ipotecă. 

C. Apel Torino 11 Oct. 1892 
(în Ingaramo). 

8. Cheltuelile pe cari creditorii 
le suportă pentru a obţine deela- 
raţiunea creanţelor lor nu pot fi 
„admise Ja pasiv ca și creanţele. 

Trib. Com. Venezia 8 Febr. 1886; 
Idem 8 Febr. 1887 ; (în Ingaramo). 

9. In caz de falimentul celui 
obligat prin cambie, întroducerea 
creanţei la faliment, în termenul 
stabilit pentru exercitarea acţiu- 
nei cambiale, este suficientă a 
salvă decăderea din acţiunea cam- 
bială. Ie 

O. Apel Roma 12 Dec. 1889. 
Contra. C. Apel Catania 9 April 
1890 ; (în Ingaramo). 

10. Creditorii privilegiați sunt
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supuși, ca și creditorii chirogra- 
fari, la “formalitatea verificărei, 
chiar cînd ei se mărginesc a re- 
clamă dreptul lor de preferinţă. 

Trib. Rennes 15 lunie şi 10 
Iulie 1811. , 

11. Astfel medicul care reclamă 
privilegiul asupra imobilelor fali- 
tului, în baza creanţei pentru 0- 
norarii în timpul boalei din urmă 
a falitului, trebuie să ceară veri- 
ficarea creanţei sale ; aşa că tri- 
bunalul civil, competent a judeci, 
chestiunea privilegiului, este in- 
competent a ordonă plața crean- 
ței neverificată, și cererea de 
plata, ereanţei nu va putea fipri- 
mită pînă ce verificarea cerean- 
ţelor nuva fi luat sfîrșit. 

Tr. Bordeaux 10 Dec. 1839. 
12. Creditorii ipotecari nu sunt. 

primiţi a cere distribuirea preţu- 
lui vinzărei bunului ipotecat, atît 
timp cît n'a avut loc verificarea, 
creanţelor. 

Contra. C. Apel Paris 18 lulie 
1828 și 28 Sept 1836; Lyon 17 
Marte 1846; Paris 14 Oct. 1857; 
Agen 29 Febr. 1866 și 6 Marit 1866. 

(Toate în Dalloz Code de Comm. 
annote p. 636). 

13. Asupra chestiunei dacă ere- 
ditorii privilegiați. sau ipotecari ai 
unui falit, sunt supuşi obligaţiu- 
nilor din art. 768 urm. (fr. 491) 
Cod, Com., Curtea de Apel din 
Amiens consacră afirmativă. 

Avind în vedere că în prinei- 
piu ori ce creditor al falitului 
este ţinut a face să i se verifice 
creanța sa, sub sancţiunea de a 
nu fi admis să ia parte la repar- 
tițiunea, sumelor provenind din 
bunurile mobile și imobile cari 
compun activul falitului. 

Avînd-in vedere că . creanţele 
privilegiate și ipotecare nu sunt 
dispensate de această verificare, 
căci dreptul de preferință care   
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rezultă din această calitate acce-- 
sorie a creanţelor, ne conferindu-i. 
nici un caracter special în ce pri- 
vește existența și valoarea lor: 
reală, și ținind seamă că nici o. 
excepțiune nu e creată de codul 
comercial în favoarea acestor cre- 
anțe, urmează că trebuie a fi su-- 
puse și aceste creanţe obligaţiu- 
nilor din art. 491 (rom. 768) Cod. 
Com. 

Că a se admite contrarul ar 
rezulta această anomalie, că cere- 
ditorii ipotecari neverificaţi să se- 
găsească într'o poziţiune mai fa- 
vorabilă de cît acei cari au su-- 
pus acestei formalităț“. (sentinţa 
din 28 Febr. 1839, în Rogron p.! 
1024), - 

14. lar asupra chestiunei dacă 
creditorul ipotecar sau privilegiat 
al unui faliment care voiește să 
urmărească expropierea imobilului 
afectat de creanţă sa este sau nu 
ținut de a se supune în prealabil 
formalităţilor de verificare, Curtea 
de Apel din Paris, judecind ca şi 
Curtea din Amiens, a răspuns, nega- 
tiv asupra acestei a doua chestiune: 

„Considerănd (zice Curtea din 
Paris) că creditorii falimentului, 
chiar privilegiați ori ipotecari, pen- 
ti a fi admiși la repartițiunea 
activului mobiliar, sunt ţinuţi.a 
face să li se verifice și să li se: 
admită ereanța lor; dar că nici'o 
dispozițiune din lege nu impune 
creditorului ipotecar obligaţiunea 
de a se supune în prealabil a- 
cestor formalităţi, înainte de a în-. 
cepe urmărirea bunului grevat de 
ipoteca, sa ; că dreptul său rezultă 
în mod formal, din contra, din 
lege ; că nu e vorba deo acţiune 
personală exercitată de L..., nici 
de admiterea sa la masa chiro- 
grafală, dar numai de validitatea 
urmărirei reale, începută în vir- 
tutea unui titlu autentie anterior
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falimentului, și asupra unui Îmo-- 
bil grevat de o inseripţiune ipo- 
“tecară luată în profitul său înnain- 
“tea deelarărei falimentului. 

Considerind. că argumentul tras 
“din existența unor interese con- 
trarii între masa chirografară, şi 
creditorii ipotecari este fără va- 
loare ; căci in adevăr sindicul, 
reprezentind masa chirografară şi 
falitul, este pinit și parte nece- 
sară în urmărire ; că el are prin 
urmare dreptul și puterea, în tim- 
puli procedurei de urmărire, de a 
“controlă și discută atit validitatea, 
titlului şi inseripţiunei cât şi sin- 
ceritatea și valoarea creanţei“. 

Decizia din 15 Marte 1853. (Ex- 
tras din Bogron p. 1024 urm.) 

15. Este neregulată cererea fă- 
„cută de mai mulţi ereditori prin 
„aceiași petiție de a Ii se verifică 
creanțele lor; ori ce creditor tre- 
buie să prezinte separat declara- 
“ţiunea creanţelor sale. 

Tr. Com. Venezia, 22 April 1884. 
16. Pierde ipoteca creditorul. 

care întroducînd creanța în fali. 
ment n'a făcut nici o mențiune 
«despre ipotecă, şi dacă nici pe 
urmă zormîndu se concordat și 
fiind trecut între creditorii chiro- 
grafari, w'a atacat în privinţa sa 
“sentința de omologare. 

C. Napoli 28 lan 1888. 
17. Cuvintul titlu din art. 770 

'(it.. 760), nu înseamnă numai în- 
scrisul, dar încă și origina sau 
"cauza datoriei. 

  

Art. 771—772 

Tr. Cagliari 18 Febr. 1889. 
18. Creditorul ipoteca: poate 

cere să fi admis la faliment pen- 
tru interesele şi cheltuelile garan- 
fate prin ipotecă, 

O. Napoli 23 Mart 1889. 
(Numerile 15-18 estrase din In- 

garamo. 
19. Cind judecătorul a ordonat, 

conf. art. 761 (rpm. 771 Cod. Com. 
a se prezintă un extract de pe 
registre şi creditorul nu a voiţ 
să 1 prezinte, deelarațiunea ere- 
ditorului vămine nejustificată și 
nu va pute fi admisă la pasiv, 
ca și cum ar fi fost contestată de 
creditori. 

Tri. Com. Venezia 
1881 (în Ingaramo). 

20. Cu ocazia verificărei ere- 
anțelor unui faliment și a con- 
testaţiunei acestor creanţe, însem- 
nările aflate în registrele falitului, 
chiar regulat ţinute, nu pot servi 
ca dovadă pentru creanțele de 
clarate deși acele însemhări se 
referă la ele. 

T'rib. Com. Venezia 13 Dec. 1886 
(în Ingaramo). - 

21. Acel care subseriind în pro- 
fitul falitnlui cambii cu mențiu- 
nea valoarea primită „în compt“ 
le a achitat la, scadență, poate 
invocă registrele falitului, spre a 
stabili că n'au fost de cît cambii 
de complezență și că prin urmare 
trebuie a fi trecut între creditorii 
falitului. 

Rouen 23 Mai 1825 în Dalloz. 

22 Sept, 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art, 772. În ziua fixată 
“de sentința declarativă a 
ialimentului pentru  verifi- 
carea creanţelor, judecăto- 
rul sindic, asistat 'de grefi- 
'erul tribunalului sau de se-   CODUL CON. ITALIAN 

Art. 762. 1 crediti non 
contestati, e queili che dal 
giudice delegalo si reputano 
giustificati, sono ammessi al 
passivo del fallimento. II 
giudice delegalo ne deve
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crelarul-archivar al sindi- 
catului tribunalului, va pro- 
cede, contradictor cu cei 
interesaţi, la verificarea cre: 
anţelor. 

Creanţele se verifică în 
ordmea înscrierei în tablou, 
prin confruntarea titlurilor. 
prezintate, cu registrele şi 
hirtiile falitului. 

Falitul şi ori cari din cre- 
ditori se poate opune la ad- 
miterea creanţelor. 
Creanţele necontestaie sau 

acelea pe cari toţi interesaţii 
le recunosc ca justificate, 
sunt admise la masa îali- 
meniului. 

In caz de contestaţiuni, 
judecătorul sindic, printr'o 
singură sentinţă, se pronun- 
tă asupra tuturor contesta- 
jiunilor, cari privesc creanţe 
a căror valoare nu trece 
peste competinţa judecăto- 
rului de ocol, cu rezerva 
apelului la tribunal, în ter- 
men de 5 zile de la pronun- 
țare; cît pentru celelalte cre- 
anţe, el trimite contestaţiu- 
nile înaintea tribunalului, 
care le va judecă în prima 
instanţă în termen cel mult 
de 10 zile de Ia ziua verifi- 
cărei. 

Procesul: verbal de verifi- 
carea creanţelor trebue să 
arate cu deamânuntul toate 
operaţiunile făcute, numele 
creditorului, data, scadenţa 
şi cuantumul creanţei ; dacă   
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fare annotazione nel pro- 
cesso verbale e nel margine 
dei titoli dai quali derivano, 
indicando la somma per la 
quale el credito & ammesso. 

Se vi € contestazione o 
se il giudice delegato non 
reputa il credito pienamente 
giustificato, ogni decisione e 
riservata sino al giorno del- 
la chiusura del processo 
verbale di verificazione, e 
il creditore non intervenuto 
in persona o mediante man- 
datario deve esserne special- 
mente avvisato dal curatore. 

Art. 763. Nel giorno fis- 
salo dalla sentenza dichia- 
rativa del fallimento per la 
chiusura del processo ver- 
bale di verificazione, il giu- 
dice delegato, colle -facoltă 
conferitegli nell'articolo 761 
procede in contraddittorio 
degi interessati all'esame di 
tutti i crediti contestali, ed 
anche di quelli giă ammessi 
sui quali sorga contestazi- 
one. 

Il fallito e i creditori, i 
cui crediti siano verificati 
o soltanto portati in bilan- 
cio, possono assislere ed 
opporsi alle  verificazioni 
iatte o da farsi. 

I crediti non contes tati, o 
che da lulti glinteressati si 
riconoscano giustificati, so- 
no ammessi al passivo del 
fallimento nel modo indica- 
to nell'articolo precedente.
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suma este datorită de falit ea | 
emitent sau ca girant şi nu- 
mele giranţilor anteriori, să 
arăte numele persoanelor 
intervenite şi să relateze de- 
clarațiunea lor. 

Judecătorul sindic va viză 
creanţele admise, arătînd şi 
suma pentru care s'a admis. 

(Com. 702, 708 $ 5, 761 
urm., 890 şiurm.; Pr. Civ. 
403 ; Ital. 762, 763; Fr. 497- 
500; Belg. 501, 502). 

Art. 773. Creanţele dato- 
rite de falit ca girant se vor 
admite la pasivul falimen- 
tului în mod condiţional. 
Ele se vor şterge din tablou 
dacă emitentul la scadenţă 
a plătit suma. 
Judecătorul sindic va men- 

ționă pe titlul şi în procesul 
verbal, că admiterea nu este 
de cit în mod condiţional. 

Excluderea unor aseme- 
nea creanţe, se 'va îace de 
către tribunal, după cererea 
celor interesaţi. 

Sentința se dă contradic- 
lor cu judecătorul sindic şi 
este supusă opoziţiunei Și 
apelului. 

Bibliografie, C. 

Ciorapciu Znciel. juridică II; 
Dan Cod. Com. adnotat p. 108 umm.: Gr. 

  

Art. 772—773 

În caso di contestazioni. 
se i crediti contestati sono: 
commerciali, il giudice de- 
legato decide con una sola 
sentenza le controversie ri- 
guardanti quelli che per va- 
lore non superino la com- 
petenza del pretore, salvo 
appello al tribunale ; per gli 
altri rimette le parti a u- 
dienza fissa dinanzi al tri- 
bunale. 

Se i crediti contestati so- 
no civili, il giudice delegato. 
qualunque sia la somma 
controversa, rimelte le parti 
a udienza fissa davanti al 
tribunale civile del luogo in 
cui 6 istituito il giudizio di 
fallimento. Nel solo caso in 
cui niuno dei crediti con- 

 testati ecceda la competenza 
del pretore, le parti sono 
rimesse davanti al pretore 
o ad uno dei pretori del 
luogo medesimo. 

L udienza dev'essere sta- 
bilita entro quindici giorni 
dalla chiusura del processo 
verbale, ancorehe non fos- 
sero scaduli i termini pro- 
rogati secondo le disposi- 
zioni dell 'articolo 759. 

N. Toneanu în Dreptul pe 1910; P. Vasilescu în - Jud pe 1910: Eit: Antonescu Cod, Com. adnotat : 
I. Barozzi Reperţ. de jurispr. IL: |. N. Cezărescu și 

Dumitrescu in Dreptul No. 83.910: Vidari 

Al. Degre JI pag. 155 urm.: tr. 

VIII p. 430 urm.: I.. Bolaffio-Mas Dari p. 537 urm.; Bobl p. 480 urm.: Al. Ingara- mo p. 485 urm.: Rividre p. 726 urm.; N amur Il p. 163 urm.; Rogron p. 1032 urm.: Cobendy-Darras II p. 129 urm. ; Dalloz p. 643 urm. 

Doctrină. 1. In timpul falimentului, în judecata de verificare, creanţa. 
admisă în mod definitiv constituie lucru judecat față cu sindieulea Şi 
cu falitul şi creditorii cari, dacă fiind faţă, nau contestat creanța și
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sa admis definitiv, sau dacă n'au tost faţă încă nau uzat de disp. 
art..774. C. Com. relativ la, creanţele. tardive și nici de disp. art. 780 
C. Com., procesul verbal rămîne cu puțere de lucru judecat pentru 
scopul repartiţiunei care nu mai poate fi turburată de nimeni, seo- 
pul falimentului fiind lichidarea averei falitului. 

Procesul -verbal de verificare este opera judecătorului sin- 
die, care e magistrat şi competent de a admite creanțele la masa 
falimentului cînd sunt necontestate, sau a le înaintă trib. cînd sunt 
contestate. Această admitere făcîndu:se contradietor cu cei interesaţi, 
procesul verbal constituie lucrul judecat, opozabil tuturor. 

După încetarea falimentului procesul verbal de verificare are 
eficacitatea lucrului judecat întru cît legea nu face nici o distineţie ; 
că nu se poate ca el să aibă eficacitatea numai în timpul cit durează 
falimentul, din momentul ce el a rămas definitiv prin închiderea lui, 
recunoscindu-se creditorului dreptul său judecătorește; astfel caracterul 
lui este că conţine într'însul autoritatea lucrului judecat. 

Dacă acest proces verbal n'ar avea într'insul clauza executorie 
ce o dă creanţei, atunci conform art. 823 Cod. Com. n'ar putea cre- 
ditorul luă cota sa numai în virtutea acestui proces verbal chiar în 
lipsa titlului original. Și atunci pentru restul creanței păştrindu-se 
dreptul creditorului contra falitului, după închiderea falimentului ar fi 
“nedrept ea un titlu rămas definitiv în perioada falimentului să fi ne- 
voit creditorul să intenteze un nou proces, să-și valorifice titlul acesta 
din nou, faţă cu falitul, a repetă ceia ce s'a făcut în perioada cit 
ține falimentul pentru a-și obţine restul creanţei. 

Judecătorul sindie numit judecător al tribunalului prin decret 
şi delegat de Ministru în această calitate, pronunţindu-se prin Pro-: 
cesul verbal, face operă de judecată atunci cînd nu sunt contestaţiuni, 
cari să trimită afacerea în judecata contencioasă a tribunalului, și 
această judecată în materie de faliment este executorie prin ea în- 
Să și (art. 941 941 c.com.) și nu e necesitate chiar a se mai învesti cu for- 
mula executorie, conform legei noastre de proced. civ. (art. 373 pr. €). 

Extras din articolul D-lui C. Toneanu publicat în Dreptul 
No. 21/910. | 

2. Care este caracterul juridic al procesului verbal de verifi- 
carea creanţelor în raport cu hotărirea judecătorească ? Pină la un 
punct s'ar putea susţine că el constituie autoritatea lucrului judecat ; 
mai întăi este art. 732 C. Com. (azi abrogat și înlocuit prin art. 7 
din legea org. judecătoreşti) care dispune că sindicul face parte din 
corpul judecătoresc ; apoi art. 772 C. Com. care spune că verificarea 
creanţelor se face în prezenţa sindicului asistat de grefier sau de 

17
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secretarul archivar și, contradictor cu părțile înteresate ; că sindicul 
judecă contestaţiile a căror valoare nu trece de competința judelui 
de ocol, condiţii cari sunt în armonie cu disp. art. 1201 C. Civil; şi 
în sfirșit, că dobinzile moratorii curg din ziua declarărei creanţelor. 
la masa falimentului. 

| (Lyon Caen et Ren. op. cit. No. 273; P. Vasilescu în C. Jud. 
No. 4/910. 

3. Cu privire la rolul judecătorului sindie la verificarea crean- 
țelor, D-l Gr. Dimitrescu în Dreptul No. 83/91, susţine că judecătorul 
sindie nu poate contestă ; dar că are dreptul a nu admite o. înscriere 
la mașa creditorilor dacă se convinge că este nefondată cererea cre- 
ditorului ; însă judetătorul sindie nu va putea judecă de cit pînă la 
valoare de 1500 lei; dacă depășește această sumă cerererea credi- 
torului și dacă judecătorul sindie vede că înscrierea preziniă difi- 
cultăţi, fiind că nu îndeplinește condițiunile legei, atunci el va trimiie 
afacerea înaintea tribunalului, de oare ce nu mai este de competinţa sa. 

Cu privire la această chestiune s'a cerut de judecătorul sindie 
al trib. laşi şi părerea D-lui V, Dimitriu, profesor universitar care a 
răspuns următoarele: | 

"La adresa d-v.. No. 2147 din 3 Decembrie 1910, prin care îmi 
cereţi avizul asupra următoarelor chestiuni, ce interesează sindicatul, 
am onoare a vă răpunde: | | 

l-a Chestiune.—Sindicul este în drept a contestă creanţele ce se 
cer a fi înscrise în falimen) ? Neapărat că chestiunea cati a fi 
rezolvită numai cu privire la acele creanţe ce se prezintă la veri- 
ficarea prezidată de însuși acel judecător sindie ce voește a contestă, 
căci nu poate fi nici o îndoială, în cazul cind judecătorul sindie vo- 
eşte a se înscrie la masa unui alt faliment, a căruia verificare de 
creanţe nu cade în atribuţiunea sa ; de asemenea, chestiunea nu prea 
prezintă interes praetie nici în cazul cind creanţa e deji contestată 
de alţi creditori: așa încît chestiunea se reduce la ipoteza, cînd un 
creditor cere a fi inscris la un faliment, iar judecătorul sindic avind 
credința că o atare cerere nu poate fi admisă, fie cu privire la quan- 
tumul sumei, fie cu privire la găianțiile sau privilegiile ce se pre- 
tind, se găsește numai față în faţă cu creditorul reclamant, nefiind 
nici o contestaţiune din partea vre unuia din cei in drept a contestă. 

Chestiunea, astfel redusă prezintă o serioasă «dificultate în urma modificărilor suferite de legea falimentului şi în special în urma su- priihărei judecătorului comisar ca organ administrativ al falimentului, căci legiuitorul mulţumindu-se a înlocui pe judecătorul comisar prin judecătorul sindie pur și simplu, trebuia să se nască conflicte în ca- 
.
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zarile în cari după legea anterioară aceste două organe administra- 
tive apăreau în acelaș moment cu roluri distinete, în cit contopirea 
ior să nu poată fi admisibilă. Dintre diferitele ipoteze ce se pot ivi 
în practică, operaţia verificării este cea mai eloquentă pentru a ilustră 
această imposibilitate de contopire ; căci în cursul acestei operaţiuni 
rolurile erau cu totul separate, întocmai precum e rolul unui ma- 
gistrat față de o parte ligitantă. 

Se impune prin urmare examinarea. chestiunei de a se şti. sub 
noua lege, eare poate fi rolul niagistratului sindie ? 

Pentru rezolvirea dificultății, părerea noastră este că trebue să 
plecăm de la norma de drept ce formează una din temeliile pe care 
e clădită distribuţiunea jutiţiei „Nimeni nat tiebue să fie judoeător în 
propria sa caută“. 

E. drept că prin . unele legiuiri excepţionale, legiuitorul crează 
derogări de la această normă ; dar în primul loc, mai în totdea- 
una aceste derogări sunt create în interes general, în cit cel -che- 
mat a judecă, deşi poate e inițiatorul conflictului juridie dar e 
absolut: dezbrăcat de ori ee interes particular. fie el personal, fie 
ca reprezentant; și în al doilea loc, ceea-ce e decisiv, însăși le- 
gea prevede formal excepţiunea. În specie din nici o dispoziţie ex- 
presă a legei falimentului nu reese că judecătorul sindie, cînd verifică 
creanţeie, poate fi și judecător și parte în același moment; deci 
excepțiunilg fiind de strictă interpretare, sindicul care presidează 
operațiunea, verificării ereanţelor, ordonînd ori ce măsuri pregătitoare 
pentru formarea convingerei sale judecătorești, nu poate fi de cit 
numai magistrat și, ca atare, nu poate avea dreptul de a contestă 
creanţele pe care e chemat a le verifică. | 

I-a Chestiune.— Cum trebue să rezolve sindicul o cerere de ve- 
vificare a unei creanţe pe care o crede nejustificată în parte sau în 
totul, dar care nu e contestată ?—Sindicul, cu ocaziunea verificării, 
potrivit celor dejă expuse, încetează de a fi reprezentantul masei 
credale pentru a fi exclusiv judecător. În această calitatea legea îi 
impune, că ereanţele ce nu vor fi contestate sau vor fi recunoscute, 
trebuese admise la masa falimentului. Această dispozițiune își mai 
avea raţiunea de u fi sub vechea legiuire, cind sindicul care repre- 
zintă eminamente interesele inasei credale, luă parte la toată ope- 
rațiunea verificării, în cît prin necontestarea ereanței ce se verifică, 
sau prin recunoașterea ei în numele masei eredale, deci în numele 
taturor interesaţilor, puteă face să se considere întrunite elementele 
necesare, pentru ca admiterea cererei de verificare să fie obligaturie, 
deși chiar şi atunci chestiunea eră controversată, . 

z
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Astă-zi însă, cînd masa credală nu mai poate fi reprezintată în 
permanenţă în timpul verificării pentru a contestă și recunoaște ere- 
anțele, căci reprezentantul ei legal sa îmbrăcat cu haina de jude- 
cător, este evident că ar fi greu de admis ea magistratul să fie 
îndatorat a admite cererea de verificare a unei anumite creanţe, 
afară bine înţeles de cazul, cînd totalitatatea creditorilor ar fi pre- 
zenţi Ja verificare și are recunoaște creanța, ceeace dacă nu e impo- 
sibil, e foarte puţin probabil. În lipsă de dispoziţiuni formale, magis- 
tratul va avea prin urmare dreptul de a admite sau nu cererea, după 
cum i se pare sau nu întemeiată ; acest drept nui poate fi ridicat, 
căci el e inerent raţiunei de a fi a magistraturei care judecă. Sin- 
gura excepţiune ce legea a creat la această regulă, se justifică prin 
motive de ordine cu totul superivare 1 

Din moment ce trebue să recuuoaștem că judecătorul-sindie 
nu poate fi obligat de a adiite creanța ca verificată, se ivese noui 
dificultăţi ; în primul loc, dacă trebue să se pronunţe asupra temei- 
niciei cererei și în al doilea loc, dacă poate fi sezizat tribunalul cu 
judecata afacerii. 

| 
Pentru elucidarea chestiunei, trebue să ținem seamă de deose- 

birea ce face legiuitorul după valoarea creanţei ce se verifică. 
În cazul cînd creanţa întrece competinţa sindicului, dar nu s'a 

ivit nici o contestaţie recunoaștem că există o lacună în lege, dar 
aceasta nu e de ajuns pentru a dispensă justiția de a da soluţia. Din 
acest punct de vedere, ţinind seamă de o parte că nu s& poate im- 
pune magistratului ce e convins că nu trebue admisă creanţa, ca el 
să o declare verificată, iar pe de altă parte că judecata. asupra ei trebue să se facă în prima instanţă de către tribunal, rezultă că le- 
galmente sindicul nu poate să dea o hotărire asupra cererei de ve- 
ificare, ci enunţind că cererea nu întruneşte condițiunile necesare: 
spre a fi admisă „de plano“ și nici împrejurările nu-l îndrituesc ca pe 
baza prezumpțiunilor să-și formeze convingerea, o înaintează în jude-- 
cata tribunalului, care are plenitudinea juridieţiei. 

În această siuaţiune se naște obiecţiunea, dacă tribunalul poate 
fi sesizat cu o atare judecată, căci în materie de faliment, cu pri- 
vire la verificarea creanţelor, legiuitorul a întocmit 'o procedură cu 
totul specială, după care tribunalul judecă numai contestaţiunile ce 
se nasc cu ocaziunea verificării, Credem, că obiecţiunea este neîn- 
temeiată, căci să nu uităm că chestiunea sa putut naște numai din 

  

1) D-l Dimitriu face aci aluzie la ant. 56 din legea Curţei de Casaţie, care o- preşte pe minoritate să facă osebită părere, obligind-o să subscrie hotărirea majorităţei.
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momentul modificărei legei falimentului; iar pe timpul cînd existau 
separat un judecător comisar și un sindie o atare dificultate eră 
imposibilă, a 

Suprimîndu-se însă primul organ dintre aceste două, legiuitorul 
a dispus că verificarea se va face de judecătorul sindie, întoemai pre- 
cum se făcea mai înâinte de judecătorul comisar; şi în generalitatea 
cazurilor, nici-o dificultate: nu-i apăruse ; dispoziţiunea sa prin urmare 
s'a ocupat „de eo quod plerumque fil“. Cu timpul, însă, au apărut i- 
poteze, unde aplicaţiunea strictă a textului connceput de pe cînd 
organele cele două erau separate, nu s'ar puteă face din cauza cer- 
cului lui restrins ; pentru acestei poteze, facem aplicaţiunea adagiului 
pubi eadem ratio eadem lez“ ; căci nu ni se poate obiecetă că aplicăm 

dispoziţiunile excepţionale prin analogie, de oarece în specie fiind un 
caz neregulamentat de legea excepţională, întrăm în cadrul legii co- 
mune, care dă în competinţa tribunalului comercial judecata tuturor 
conflictelor comerciale născute in cursul procedurei falimentului. 

„Din contra, dacă valoarea ereanţei intră în competința judecă- 
torului sindie, nimic nu se opune ea el să intre în cercetarea temei- 
miciei cererei și judecînd-o, s'o respingă. 

În acest caz se poate de asemenea obiectă, sau că n'ar fi drept 
de apel, căci acesta e acordat excepţional numai în caz de contes- 
taţiuni, sau că nu poate fi sesizat tribunalul, căci el nu judecă în a 
doua instanţă de cit apelurile asupra contestaţiunilor. Pentru a nu 
ne mai repetă ne raportăm la cele dejă zise cu privire la ipoteza 
precedentă. Recunoscînd că legea a dispus pentru cele ce se întim. 

plă obicinuit, şi că ori unde există aceiași rațiune trebue să se a- 
plice acelea-și norme, ajungem cu ușurință la soluțiunea juridică, ce 
trebue s'o adoptăm, în lipsă de text formal care să înlăture ori ce 

dificultate. | 
III-a Chestiune.—Care-e rolul sindacului cînd se urmează jude- 

cata tribunalului relativ la aceste ipoteze ? 
Soluțiunea se impune, dacă luăm în considerațiune faptul că 

din moment ce a terminat operaţiunea verificărei, sindicul a încetat 
de a mai fi judecător şi și-a reluat rolul de organ administrativ al 

falimentului însărcinat „prin excelenţă“ de a apară interesele mase 
credale. Ca parte litigantă, care e chemată înaintea tribunalului în 
calitate de reprezentant al creditorilor, e liber a pune concluziunile 

ce le crede utile, nefiind îngrădit prin nici-o dispoziţiune formală. Nu 
se poate obiectă că sindieul nu are dreptul să se împotrivească la 
admiterea, cererei, din cauză, că sar ajunge pe această cale a se da 
drept .creditorilor de a face contestaţiuni directe înaintea tribuna-



“ci numâi 
ziua; fixată pentru judecare să fie: 
„plătite înainte . de- către. contes- 
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lului ; căci pe deoparte creditorii nu figurează personal, iar pe de altă parte, sindicul' nu face contestațiuni, ci se. mărginește în rolul de pirit, cateapără masa credală pe care o reprezită ; iar acest drept al său isvorăşte din principiile generale ale dreptului comun la care am Zis că trebue să Yecurgem din cauza laconismului legii. | În definitiv deci recunoaștem, că . de și sindicul nu are dreptul a contestă, totuși se poate ajunge pe baza principiilor enunțate să se înlățure pe cei ce fără drept ar v 
sinceri şi reali ai falimentului. 

oi să se introducă, printre creditorii 

Este drept însă că printr'un simplu adaos în sensul că și sin- dicul poate face o contestaţiune, s'ar fi înlăturat ori ce dificultate. Estras. din Dreptul No. 83/910. 
» Juriprudenţă 1. Pentru admi- 
sibilitatea unei creanţe ceambiale 

„la pasivul falimentului, se cere 
ca 0 condiţiune -indispensabilă să 
nu fi decăzit din acțiunea cam- 
bială. - 
„Apel Catania 9 April 1890 în 

Ingaramo. : : 
2. Declaraţiunea creanţei la or- 

din, conform art. 758 și 760 C. 
com. este o adevărată și proprie 
cerere judiciară; care saivează 
decăderea din acţiunea cambială.. 

„Apel PRoma..12 Dee. 1899 în 
Ingaramo. . a 

3. După art 772 cod. com. M0- 
difieat prin legea din Aprilie 1900, 
contestaţia contra admiterei şi 
înscrierei unor creanţe la masa 
falimentului trebue să fie res- 
pinsă ca neadmisibilă, dacă nu 
sau plătit citaţiile. 

O. Cas. II No. 85/901 Bul. 1901 | 
p. 523. 
„4. Art, 772 cod.. com. nu -pre- 
vede ca plata, citaţiunilor . să se 
facă de odată cu facerea apelului, 

ca citaţiunile pentru 

fatori. : ... | „ 
„n speță întru cit se constâtă” că pentru ziua de 13 Aprilie, cînd 
sa judecat şi s'a  tespins “apelul     recurentului, citaţiile erau plătite 

de dinsul, dispoziţiile art: 772 sunt 
îndeplinite. 

Că de și pentru primul termen 
de 12 Aprilie citaţiunile na erau 
plătite de recurent, totuși judele 
sindie nefiind faţă să ceară res- 
pingerea, tribunalul a aminat a- 
facerea din cauză că lipseau am- 
bele părți ; . 

Că prin urmare, ineidentul, de 
neadmisibilitate, ce se putea și. 
dică la primul termen, nu se mai 
putea ridică la termenul de ju- 
decare cînd citaţiunileau fost plă- 
tite de recurent. 

O. Cas. II No. 
1901 No. 1076, 

5. Falitul are un drept propriu 
de a contestă creanțele ce-se pre- 
zintă la verificare și contestaţia 
Și-o poate intemeiă fie pe moti- 
vul că contractul a fost făcut în 
perioada suspectă, în care cax 

199/4901 Bul. 

"nulitatea erelativă și profită numai 
:masei eredale, fie pentru motiv 

..de neindeplinirea obligaţiunilor 
„din acel contract, în care caz nu- 
litatea este absolută și profită şi 
falitului eare nu se află în culpă. 
-C. Apel-Bue. I-No. 191 91 în 

C. Jud. pe. 1902 p. 324. 
6. Falițul are un drept pra- 

“propriu de a contestă creunțele 
ce se prezintă: la verificare și 
contestaţia și-o - poate întemeiă.
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fie pe motivul că contractul a fost 
făcut în perioada suspectă, în care 
caz nulitâtea e relativă și profită 
numai masei credale, fie pentru 
motiv de neindeplinirea obliga: 
țiunilor din acel contract în care 
caz nulitatea este absolută și pro- 
fită și falitului care nu se află în 
culpă. 

0. Apel Buc. I No. 191901, în 
C. Jud, No. 39/902. 

7. Contestaţiile ce se fae la 
verificarea creanţelor a căror va- 
loare trece de 1500 lei, judecînduse 
de tribunal în prima instanţă, iar 
nu de judecătorul sindie, eare nu 
are alt drept de cit a le primi şi 
a le transmite tribunalului, -de 
âci rezultă, că o asemenea con-. 
testaţie, adresată direct tribuna- 

_lului este regulat întrodusă. 
C. Apel Buc. II No. 28/901 în 

C. dud. No] 66/903 și în Dreptul 
No. 27/901. 

8. Verificarea creanţelor flind 
o măsură esenţială la falimente 
legiui torul a fixat formă și ter- 
mene deosebite și urgente, pen- 

"tru ca înlăuntrul lor să se rezol- 
ve contestaţiunile “diverselor da- 

“torii și să se poată păși „mai de- 
parte. Aceste forme privesc pe 
toți creditorii. fără distineţiune 
de natura sau calitatea creanţei 
lor astfel în cit 
celora: cate s'au 'prezintat în ter- 
men şi an fost admişi. prin ho-. 
tărîri definitive nu se mai poate 
atacă 'în urmă de cît numai in 
cazurile. excepţionale prevăzute 
de alin IV de sub art. 780 cod. 
eom. 

- Așa dacă sindieul n'a Gbiectat 
_nimie cu ocaziunea. verificărei. 
creanţelor şi alţi ereditori au, con- 
testat o ereanţă ipotecără şi au 
căzut definitiv în. pretențiunile, 

„lor, este lucru judecat în favoa-. 
rea creditorului ipotecar, şi el 

„înscrisurilor 

situaţiunea a-. Mă | 

nuario XIII 1896 No. 
de Eft. Antonescu în cod com. 

  

are un drept cîștigat, pe care 
sindicul nu-l mai poate pune din 
nou în diseuţiune printi”o eontes- 

„tațiune tardivă, bazată pe dispo- 
"zițiunile art. 726 alin. IV cod. 
com. 

C. Apel Buc. 11/902 Dreptul 
No. 78/802 cu opinie separată. 

9. in procedura de verificarea, 
„creditorilor, euratorul (la noi sin- 
dicul), reprezintă în mod princi- 
pal persoana debitorului devenit 
falit, și prin urmare. în această 
calitate, nu poate să conteste data 

private provenind 
chiar de la insuși falitul ; în ca- 
litate de reprezentant al” masei 
credale poate să fie „considerat 
ca ayani cause şi ca. terţiu, dar 
chiar in această din wimă cali- 
tate nu poate să se mulţumească 
a negă certitudinea daţă . înseri- 
sului privat sau amintit, numai 
pentru că .nu.se găsese înregis- 

„strate în epoca anterioară falimen- 
„tului în registrele falitului, dar 

ţa trebui însă să facă. dov adă, 
“dacă operațiunile despre care nu- 
„mitele înscrisuri formează credin- 
ță, îşi găsesc corespunzătoare 
menţiuni în registrele şi în cores- 
pondența falitului, pentru că nu- 
„mai întrun atare caz data rămîne 

cu totul certă. | 
Cas. Roma 13 Ian. 189% An- 

155. Citată 

adnotat. p. 413. 
9 bis. Judecătorul sindie este îm 

„drept a nu înseri o-creanță, pănă la 
1500 lei, dacă are. 
că nu e sinceră și 

convingerea 
reală ;. depă- 

șind acestă sumă e obligat ă cere 
tribunalului a, se pronunță asupră 
cererei creditor ului. 
Trb. laşi 8, III din 10 Dec. 

1910 în Dreptul No. .83/910. 
Tată Și considerentele trib : 
Văzând că, cu ocazia verificărei 

-
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creanţelor la masa falimentului 
Sehniirer și fiu, creditorul L. Sado- 
veanu a cerut să fie înscris cu 
sumă de 6846 lei cu privilegiu, 
de oare ce a plătit citeva luni în 
urmă diverse cheltueli de trans- 
port și vamă pentru marfa sosită 
pe adresa falitului. 

Văzind că d-l judecător sindie 
a găsit că această creanță nu este 
privilegiată, de oare ce nu intră 
în cadrul art. 1730.c0d. eiv., care 
prevede cheltuelile de conservare 
şi în consecință cu toate că nu 
a fost contestată de falit sau de 
vre-un creditor, a refuzat înscrie- 
rea. 

Considerind că judecătorul-sin- 
dice nu poate fi obligat a înscrie 
ori-ce creanță prin simplul fapt că 
nu e contestată de nici un credi- 
tor, atunci cînd unanimitatea vre- 
ditorilor nu consimte la aceasta 
de oarece legea obligă pe jude- 
cător să verifice ereanțele, şi eali- 
tatea, lui de judecător îl împie- 
dică să dea curs unei cereri cari 
nu corespunde condiţiilor legei ; 

Considerind că această prero- 
gativă a judecătorului sindic, este 
nu numai singura compatibilă. cu 
rolul de judecător îndeplinit de 
sindic, dar singura raţională şi 
foarte utilă interesului tuturor ere- 
ditorilor la falimente care de cele 
mai multe ori, din cauza distan- 
ţei și cheltuelilor, nu pot fi faţă 
la verificarea creanţelor debitori- 
lor lor, dar știu că interesele le 
sunt destul de proteguite prin 
faptul că un magistrat censurează 
cererile îndreptate în contra fa- 
limentului și nu le admite de cît 
dacă sunt fondate şi întemeiate. 

Că, dar, judecătorul-sindic, în 
speţă, nu a făcut de cît să uzeze 
de drepturile sale de judecător. 

Censiderind că, de asemenea, 
bine a procedat atunci cind nu   
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a respins cerea ci a înaintat-o tri- 
„bunalului de oare ce, din spiritul 
art. 772 cod. com., rezulă că le- 
giuitorul a înțeles a da judecă- 
torului-sindie competința judecă- 
torului de pace, şi în speţă, fiind 
vorba de o cerere de valoare de 
6000 lei, întrece competinţa lui 
și, conform articolului citat, urmă 
să se trimită chestiunea în jude- 
cata tribunalului cu apel Ia Curte. 

Pentru aceste motive, respin- 
ge finea de neprimire pe care o 
"găseşte neintemeiată. 

“In Dreptul No. 83/910. 
10. De și art. 772 cod com.a- 

cordă ereditorilor numai dreptul 
de a contestă creaţele nesincere 
înaintea judelui sindic în ziua fi- 
xată pentru verificarea creanţelor, 
legiuitorul însă nevoind să se 
strecoare printre creanțele ad- 
mise şi creanţe nereale, cari din 
diferite împrejurări n'au putut fi 
declarate în termenul fixat prin 
sentinţa declarativă a falimentu- 
lui, a permis prin art. 774, unor 
asemenea creditori de a face și 
mai tirziu declarațiunea creanţe- 
lor lor, cum și opozițiune contra 
creanţelor admise cu condiţiune 
numai, ca această opozițiune să 
o notifice, împreună cu actele pe 
care se sprijină, judecătorului-siu- 
die în termenul fixat de acel ar- 
ticol, fără a fi nevoe ca motivele 
unor asemenea opozițiuni să se în- 
temeieze pe cauză de eroare, dol 
sau fraudă, prevăzute de art. 740 
cod. com. 

Prib. Covurlui II din 1907 în 
Dreptul No. 69/907. 

11. Pentru a dovedi că unele 
creanţe prezintate la verificare 
sunt fictive, proba testimonială 
este admisibilă. 

C. Apel Buc. III No. 66/96 în 
C. dud, No. 13/99 p. 101. 

12. Art. 46 c.com., după carelibe-



Art, 772—778 

raţiunea se probează între altele, cu 
registrele părţilor și cu martori, 
nu-și are aplicarea sa, cînd ex- 
cepțiunea de liberaţiune e de na- 
tură a întîrziă condamnarea la 
plată sau declararea de încetare 
de plată cerută pe temeiul unei 
datorii cambiale, art. 349 e. com. 
stabilind pentru acest sfîrșit o 
probă legală, care singură se 
poate invocă și termenii săi fiind 
restrictivi; de aceia debitorul ur- 
mărit în faliment nu poate do- 
vedi liberaţiunea de. plată a cam- 
biilor prin registe sau martori. 

C. Cas. No. 143/89 Bul. pag. 
965. 

13. Odată ce creanţa recuren- 
tului a fost respinsă de la masa 
creditorilor într'un mod “definitiv 
nu se mai putea în urmă admite 
acțiunea intentată de - recurent, 
pentru obligarea falitului M. la 
plata aceleiaşi creanţe, fără a se 
violă, autoritatea lucrului judecat 
şi mărturisirea lui M. înaintea ju- 
decătorului nu mai poate avea 
astfel nici un efect. | 

Că dar de și mărturisirea fali- 
tului M. este o mărturisire judi- 
ciară în sensul art. 1204 e. civ. 
îmsă întru cît, în speţă, ea n'a 
putut avea efect cu ocazia verifi- 
cărei creanţelor, neţinindu-se sea- 
mă de ea, urmează cărecurentul 
nu 0.mai poate invocă pe altă 
cale de judecată. 

C. Cas 11 No. 313/97 Bul. p. 
1499 urm. ; C. Cas. 11 No.260/903 
Bul. p. 707. 

14. Anularea unui act de ipo- 
tecă se poate cere nu numai cu 
'ocaziunea verificărei creanţelor, 
dar și pe cale de acţiune prinei- 
pală întru cît nici un text de lege 
nu oprește aceasta, 

Procesul verbal de verificarea -!: 
“creanţelor are caracterul unei sen- 
tinţe judecătoresti, dar ei nu este   
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opozabil creditorilor cari n'au luat 
„partetla verificare, fie prin tăce- 
rea, fie prin absenţa lor. 

Trib. Argeș No.191]902 în Drep- 
tul No. 43/902; 0. Apel Buc. II 
No. 40/906 în Dreptul No. 56/906. 

15. Operaţiunea definitivă a ve- 
rificărei creanţelor constitue -un 
contract judiciar, care este obli- 
gator pentru toţi creditorii falitului 
şi proprietarii creanţelor. admise 
ca buneau dreptul de a participă 
în limitele prevăzute de lege la 
toate operaţiunile ce vor avea loc 
pentru lichidarea falimentului, fără 
a se mai putea pune în discuţie 
validitatea acelor creanţe. 

C. Cas. III din 1906 Dreptul 
No. 79/906. 

16. Procesele verbale încheiate 
de judecătorii sindici, cu ocazia 
verificărei creanţelor nu au auto- 
ritatea lucrului judecat, căci a- 
semenea acte constituese titlu, 
numai pentru timpul cît ţine o- 
peraţiile falimentului şi eredito- 
rul care n'a fost plătit sau acel 
care a fost respins de la masa 
falimentului nu-și pierde dreptul 
de a-și urmări pretenţiunile pe 
cale ordinară. | 

Trib. Dorohoi /906 CC. Jud. 
56/906. 

17. Inscrierea și admiterea la 
verificare a creanţelor nu consti- 
tue un lucru judecat inatacabil, 
ci dă drept proprietarului titlu- 
rilor verificate a luă parte la lu- 
crătile falimentului atita timp, 
pînă eînd acele îitluri nu vor îi 
doborite prin contestaţii făcute 
posterior admiterei și se vor bu 
cură de credința ce li sa dat în 
ziua verificărei. 

C. Apel Iași II No. 41910 C. 
Jud. 42/910 și în Dreptul No. 
45/909. 

18. Ordonanţele date de jude- 
cătorii sindici în materie de fali-



266 

ment cu ocazia cererilor de în- scriere și verificare, făcute în fața acestora, constitue hotăriri 
judecătorești asămănătoare celor pronunţate de judecători, suscep- 
tibile căilor de reformare anume 
prevăzute. în codul comercial, prin 
contestaţie. -opoziţiune sau. ape- . luri la tribunal și nici întrun caz nu se poate reveni asupra: lor prin 
anulare, pe cale de acţiune prin- 
cipală, 
- Prin urmare, dacă o asemenea 
ordonanță -a rămas definitivă nu 
se: mai poate reveni asupra-i pe cale de acţiune principală, . fără a se violă autoritatea lucrului ju- decat. 
"Trid. Ilfov con. 

dud. No. :56/911 și în Dreptul No. 43/9141. Sai i, 
19. Procesul verbal de verifi: care nu are altă valoare: de ciţ numai de a recunoaște - credito- rului dreptul de a 

masa credală cu suma verificată, fără însă a constitui un titlu pen- “tru- creditor față de falit cu efect " de:a-i urmări şi altă avere.afară, de acea aflaţă în - administrarea sindicului falimentului. 
Trib. Ifov Com. No. -447/910 Dreptul -No. 35/910. 

“20. Prin cererea de verificare a creanţelor. la masa falimentului, creditorii nu fac de ciţ să-și de- “elare' sumele. creanţelor lor și prin urmare, admiterea lor lu. pasiv, 
fie de sindie, fie de tribunal, nu poate. fi considerată ca . o: nova. țiune,. ei. numai ea o recunoaştere 
a: unui drept. preexistent care nu schimbă nici natura dreptului, niei- felul și termenul prescripțiunei. 

Prin declararea în faliment, ere-. „ditorii ne mai putind următi pe falit, nici preseripţia 'nu poate 
curge contra lor ; însă această si- tuaţiune pentru dinșii “ia sfirșit 

din 19u1 GQ. 

-Să curgă. : 

participă Ja; 

    

cind încetează falimentul, fie prin 
concordat, fie prin terminarea re- 
partițiunii întregului activ. In a- 
cest din urmă caz, preseripţia 
curge de la data jurnalului tri- 
bunalului, care aprobă repartiția 
și care închide operațiunile fali- 
mentului, fiind că atunei credito- 
rii recapată, ca și prin concordat, 
exercițiul. întreg al drepturilor lor 
contra debitorului. - - . - 

21. Sentinţele de verificarea 
creanțelornu operează o novațiune, 

“ci numai o recunoaștere în justi- 
ție a datoriei și priv urmare o în- 
trerupere a prescripțiunei, care 
continuă pînă la închiderea pro- 
cedurei falimentului prin unul din 

“modurile arătate de lege. de 
cînd prescripţia, îneepe -din nou 

(0. Apel Buc. II No. 32/911 în 
Dr. No. 71912 și €. J. No. 11912). 

22. In caz de anularea unei 
vînzări în urmă exerciţiului acţi- 
unei pauliane, de către creditorii 

 Iraudaţi. cumpărătorul nu se poate 
despăgubi din însăși vînzarea imo- 
bilului cu însăși creditorii astupra 

„cărui in6bil. aceștia își exercită 
urmărirea ; cumpărătorul se poate 
dispăgubi numai din prisosul ce 
ar rămîne: din vinzarea imobilului 
în urima satisfacerei creditorilor. 

C. Cas. II No. 94/98, Bal. Cas. 
pag. 385. | 

23. Cumpărătorul unui imobil 
evins ' printr'o acţiune pauliună 
pornită de sindie. nu poate fi ad- 
mis la pasivul falimentului vinză- 
torului eu preţul imobilului, întru 
cit se constată judecătorește că 
cumpărătorul s'a pus de acord cu 

“falitul- pentru a fraudă masa cre- 
"dală.-Un asemenea cumpărător 
numai atunci ar putea opune în 

"eompensațiune preţul plătit fali- 
tălui, teind ar fi dovedit că acel 
preț a folosit creditorilor : în lipsa



acestei dovezi, dreptul său de a 
fi dispăgubit de preţul sau dau- 
nele rezultate pentru dinsul din 
vevocarea cerută de creditori se 
reduce la aceia ce va prisosi din 
activ după îndestularea celorlalți 
creditori. , 

„C. A. Buc, 1. în „Dreptul” pe 
1898 pag. 130. 

24. Cumpărătorul evins prin- 
„_tr'o acţiune pâuliană, este în drept 

a- fi admis la pasivul vinzătorului 
declarat în stare de faliment, cu 
preţul vinzărâi, ca creanţă chiro- 
„grafară, întru cît imobilul după a 
nularea viazărei, a reintrat în pa- 
trimoniul falitului şi preţul se 
constată că a fost primit de dinsul. 

Trib. Prahova I în Dreptul pe 
1898 pag. 134. 

25. Creditorul gagist anterior 
falimentului care-și lichidgază ere- | 
anța prin vinzarea gajului, nu 
poate fi considerat pentru restul 
rămas neacoperit din preţul ga- 
jului ca creditor poșterior eon- 
cordatului. 
“Această lichidaţiune nu dă naș- 

tere unei creanţe noi și nu face 
de cit.a o transformă, în ceia ce 
priveşte partea neacoperită prin 
insuficiența gajului întro ereanță 
chirografară.. 

T'rib. Covurlui I în Dreptul pe 
189 pag: 220. 
„26. Creditorii falitului. „se în- 
scriu în tabloul creditorilor fali- 
mentului dacă au depus la grefa 

“ tribunalului tițlurile l6+ de cre-| 
anță înlăuntrul termenului fixat 

„prin sentința declarativă de fali- 
ment. 

C Apel Iași II No 29/95 în C. 
Jud. pe 1896 pg. 75. 

27. În materie de faliment, prin 
"art. 768 și urm. cod. com., legiui- 

torul” obligă pe creditori a şi pre-. 
-zinta titluri de  creanţele lor la.| 
grefa tribunălului şi nici un text 
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de lege, nu obligă pe creditori a 
se prezintă în persoană în ziua 
verificărei, mai cu osebire că ju-.. 
decătorul sindic reprezintă -inte- 
resele ereditorilor în materie de. 

" faliment. 

(Trib. Iaşi II No. 422/901 în 
C. Jud. No. 481902), 

28. Compensaţiunea se ope-- 
rsază de drept, în puterea legei. 
chiar cînd debitorii n'ar ști nimic 
despre aceasta, și declarațiunea 
în staie de faliment nu poate în- 
tru nimic împiedecă operaţiunea 
compensațiunei atunci cînd - este 
bine constatat că ambele datorii 
coexistau de odată înainte de de- 
claraţiune și erau lichide şi exi- 
gibile în momentul încetărei de 
plăți a falitului. | 

Astfel un debitor al masei ere- 
dale poate opune compeiisăţiunea 
datoriei sale cu datoria pe .care- 
masa credală o are către dinsul. 

- Prestaţiunile în fructe al căror 
preţ este regulat prin mercuriu- 
lele localităţei se compensează cu 
sumele lichide și exigibile. 

T'rib. Covurlui 1 No: 65i902 în. 
C. Jud. No. 671902). i 

29. Asociaţiunile în partieipare 
nu constituiese persoane morale, 

mau un patrimoniu distinet de al 
asociaților şi fiind scutite de for- 
mele prescrise pentru celelalte 
societăți, n'au existență faţă cu 
terțiile persoane;: de unde ur- 
mează că, în caz cînd un asociat 
cade în stare de faliment, asocia- 

“tul său nare nici un drept de 
preferinţă asupra activului -ce se: 
-găseşte în patrimoniul falitului ca 
-unul ce nu se -poaţe ; prenumără 
între creditorii aceştuia, „fie pen- 
tru fondurile ce s'a încredințat a 
le. speculă, fie pentru: dare de so-. 
coteli a pierderilor sau a, ciștigu-- 
rilor asociaţiunei.. _ 

C. Cas. 11 Na. 201,92 B.p. LI21.
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30. Creditorul care posedă o- 
bligaţiuni subscrise, girate “sau 
garantate solidar de către falit și 
de alţi coobligaţi cari au căzuţ 
în stare. de faliment, are dreptul 
să participe la repartiţiunile de 
la toate masele, fiind trecuţ cu 
valoarea sa nominală pină. la a- 
chitarea definitivă, iar în cazul 
cind toate devidendele întrunite 
cari i S'au distribuit ar trece peste 
suma datorită, diferența în plus 
se Înapoiază maselor credale, în 
proporțiune cu partea datoriei ce 
fiecare din ele a plătit. - 

Pentru ca aplicațiunea acestei 

Art. 77 

  

2—774 

reguli să aibă loc, nu se cere ca 
în momentul cînd creditorul se 
prezintă la faliment, toţi ceilalți 
coobligaţi să fie simultaneu și 
dejă căzuţi în faliment. 

Falimentul nu are regres în 
contra coobligatului pentru partea 
ce a plătit astfel ca dividend, 
de cit dacă va fi plătit integral, 
capital și accesorii creanța în- 
treagă și chiar în acest caz i se 
deduce partea pe care masa cre- 
dală era obligată a o plăti. 

Trib. Putna în Dreptul pe 1894 
pag. 50. 

Notă. Prin legea din 1902, s'au adăogat cuvintele „sau de se- cretarul arhivar al sindicatului tribunalului“, cari nu erau în legea din 1900; în legea din 1900 termenul de “apel eră de 20 nu de 
10 zile. 

În legea din 1900 mai erau 2 aliniate : 
„Fiecare contestator este obli 

taţiilor -este sorocită, să 
gat ca, odată ce judecata contes- 

plătească citaţiile pentru contestaţiile făcute de dinsul, sub pedeapsă ca ele să fie respinse ca inadimisibile<. 
„Procesul verbal de verificarea creanţelor va trebui să fie îna- intat de judecătorul comisar al tribunalului pină în termen de cel mult șapte zile de la ziua verificărei, și va arătă cu deamănuntul.... ete.“ cari au fost suprimate prin legea actuală. 

  

CODUL COM. ROMIÎN 

Art. 774. După închide- 
rea procesului verbal de ve- 
rificare, declaraţiunile _cre- 
anțelor și opoziţiunile în 
contra declaraţiunilor sau a 
-admiterilor de creanţe deja 
făcute, trebuesc să fie noti-' 
ficate judecătorului sindic şi 
creditorilor ale căror crean- 
țe se atacă și să fie depuse. 
în grefa sindicatului tribu- 
nalului, cu documentele pe 
cari se întemeiază, cel puţin   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 764. Dopo la chiu- 
sura del processo verbale di 
verificazione, le dichiarazi- 
oni di crediti e le opposi- 
zioni contro le dichiarazioni 

„od ammissioni di crediti giă 
avvenute devono essere no- 
tificate al curatore ed ai cre- 
ditori dei quali simpugnano 
i crediti, e depositate nella 
cancelleria coi documenti ai 
quali si appoggiano, almeno 
ue giorni prima della u-



Art. 774—776 26% 

cu două zile mai îriainte de 
audiența. fixată pentru re- 
zolvarea contestaţiunilor. 

In lipsă de asemenea con- 
testaţiuni, audiența trebue 
să fie fixată la un termen 
nu mai mic decinci şi nici 
mai mare de zece zile de la 
închiderea sis zisului pro- 
ces verbal. 

(Com. 723, 772, 775 ; Ital. 
1764; Fr. 498: Belg. 506). 

Art. 775. Tribunalul, exa- 
minînd toate contestaţiuni- 
le de odată și împreună, 
contradictor cu judecătorul 
sindic şi persoanele arătate 
în articolii precedenţi, se 
pronunţă prin o singură sen- 
tinţă, chiar dacă ar trebui 
să se ordone, vre un act oare 
care de instrucţiune în pri- 
vinţa uneia saua mai mul- 
tor creanţe. 

Sentința tribunalului, în 
asemenea caz, nu este su- 
pusă apelului de cît dacă 
creanţa trece peste valoarea 
de 1500 lei. 

(Com. 774, 914; Ital. 765; 
Belg. 505). 

Art. 776. In toate cazurile, 
în cari nu se poate pronunţă 
sentinţa definitivă, tribuna- 
lul comercial poate să ad- 
mită provizor, pentru o su- 
mă determinată, la pasivul 
falimentului, creanţele con- 
testate, pentru ca, în virtu- 
tea lor, să se poată exercită 
drepturile creditorului în 

  

  

dienza fissata per la deci- 
sione delle contestazioni. În 
difetto di precedenti con- 
testazioni, Ludienza dev es-. 
sere fissata entro un termi-- 
ne non minore di cinque e: 
non maggiore di quindici: 
giorni dalla chiusura del 
processo verbale suddetto.. 

Art. 765. Il tribunale o il 
pretore, con unico cumu- 
lativo esame di tutte le con- 
testazioni in contradditto- 
rio del curatore e delle per-. 
sone indicate negli articoli 
precedenti, pronuncia con 
una sola sentenza, quand an-- 
che rispetto ad uno o piu 
crediti debbasi ordinare qu-- 
alche atto di istruzione. 

Art. 766. In tutti i casi 
nei quali non possa pro- 
nunciarsi sentenza definiti- 
va, ed anche qualora ris- 
petto a qualche credito pen- 
dano contestazioni rinviate 
alla giurisdizione civile, il 
tribanale di commercio puo 
ammettere provvisoriamen- 
te, per una somma deter-
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2170 
Art. 7 

-deliberaţiunile ialimentului CU rezerva însă a deciziunei definitive din partea judecă- ței asupra validităţei con. testaţiunei. 
Tribunalul de comerţ poate suspendă deciziunea definitivă asupra admilerei unei creanţe pină la sfirşi- lul acţiunei penale priviloa- re la dinsa. sau al procedu - rei penale incepută după dispoziţiunile ari. 719 Şi în acest caz. el determină ase- menea dacă și pină la ce sumă acea creanță să fie admisă provizor la pasivul falimentului. 

(Com. 714, 172, 775, 822, 848, 896; Ital. 766: Fr 500 ; Belg. 504). 

Bibliografie. A. Degre JI 

741—776 

minata, al passivo del Îal- limento i credili contestati, affinche rispeito ad essi pos- sano_ esercitarsi i diritti de] creditore nelle deliberazioni 
del fallimento. salva la de- cisione definitiva del giudi- ce competente sul merito della contestazione. - | 

II tribunale di commercio puo sospendere la definitiva decisione sull am missione del credito sino all'esito di un azione penale ad esso relativa, ovvero del proce- dimento penale iniziato se- condo le disposizioni del. l'arlicolo 694, e in tal caso determina parimenti se e per qual somma il credito Stesso sia ammesso provvi- soriamente al passivo del 
fallimento. 

p. 157 urm.:F, Ciorapciu Il; Barozzi MN: 
I. N. Cezărescu-l)an pg. 113 urm.; Vidări VII pg. 459 urm.: Bobl p. 452 urm.; 
holaffio-E. Mase Dari pg. 570 urm.: A] Ingaramo 487 urm. : Rivicre pg. 728 urm. ; 
Namur II p. 169 urm,; Rogron p. 1037 urm.; Dalloz p. 64%; Cohendy-Darras p. 133. 

Doctrină. 
este acela că în ceia ce privește unele creanţe pentru a. fi 

1. Principiul fundamental care domnește în art. 766 
admise la pasiv. nu trebue să se împiedice sau să se întirzie desfășurarea procedurei filimentului, 

Dar acest principiu nu pare destul de garantat de dispoziţiunile art. 766, privite în dispoziţiunile s ale generale. EI apare la prima vedere ca depinzind de autoritatea tribunalului de comerţ, fiindcă na este un text de lege care să supună 
176. ci este o simplă facultate cu 

varea normelor conţinute în art. 
care, pentru observarea procedurei 

Legiuitorul a prevăzut că 
nalul de comerţ. 

tribunalului comercial ohser- 

falimentului este investit tribu- 
tribunalul de comerţ poate admite provizor la pasiv acele creanţe în privinţa căror nu se Poate pronunți o sentință definitivă ; dar e in drept tribunalul să 30-
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coată că nu trebue acordată admiterea provizorie la pasiv a unor 
creanţe. , - 

Etectul acestei facultăţi negative date tribunalului, poate fi pre- 
supus vătămător creditorului căruia se neagă printr'o simplă dispo- 
ziţie exerciţiul temporar al drepturilor sale în deliberaţiunile fali- 
mentului ; căci pentru a înlătură o lungă enumerare.ce ar rezultă din 
acest fapt al negărei adimiterei provizorie, vedem că creditorul că- 
ruia i se întirzie în acest mod exerciţiul drepturilor concesionate de 
lege, este lovit de dispoziţiunile art. 780. ultimele aliniate, cari adaogă 
cheltuelile de declarare în sureina sa şi cari stabilesc efecte speciale 
în această privinţă. _ | 

Scopul ce a urmărit legiuitorul în prima partea art. 776 e dat 
de insuși textul : a voit ea titularii creanţelor contestate și asupra 
căror nu sa pronunțat justiția, să fie admise provizor pentru a putea 
exercită drepturile creditorului în deliberaţiunile falimentului. 

Tribunalul de comerţ. zice art. 776, poate să admită provizor, 
creanțele contestate, pentru o sumă determinată ; această determinare 
a sumei, figurează nu ca o cauză efectivă a admiterei la participarea 
de fapt a creditorului la patrimoniul falimentului, ci numai ca o cauză 
efemeră, o participare fictivă şi simbolică. 

(Bolaffio-Mast Dai p. 58$ urm.). 
2. Legiuitorul romin spre deosebire de cel italian, francez sau 

belgian, a atribuit judecăţei tribunalului comercial toate contestaţiile 
ceri exced competința judelui de ocol, iar judelui sindie pe cele e- 
gale acestei competinţe, în interesul unei judecăţi mai repezi și 
mai în cunoștință de cauză. Tribunalul comercial este cel chemat a 
declară starea de faliment şi deci bine a făcut legiuitorul dindu-i în 
competinţa generală judecarea contestaţiilor. 

Mai este în favorul acestei inovaţiuni a legiuitorului romin și 
obligaţia judicium universale, de a pronunţă o singură hotărire pentru 
toate contestaţiile, care obligaţie face să nască din hotărirea dată 
asupra creanţelor contestate autoritatea lucrului judecat nu numai 
între părţi, dar pentru și în .contra tuturor creditorilor falimentului, 
fără deosebire dacă ei au participat sau nu la operaţiunile verificărei. 

(Vezi Degre pag. 158). 
3. Conform aliniatului II al art. 776, tribunalul de comerţ poate 

suspendă deciziunea definitivă asupra admiterei unei creanţe pină la 
stirșitul acţiunei penale privitoare la dinsa, sau al procedurei penale 
începută după dispoziţiile art. 712 și în acest caz, tribunalul deter- 
mină asemenea dacă și pînă.la ce sumă acea creanță să fie admisă 
provizor la pasiv.
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Diferenţa care există între acest aliniat și cel întăi al art. 776 consistă în aceia că: în al doilea aliniat hotărirea definitivă care ad- mite sau nu creanța contestată depinde de altă autoritate și nu de. tribunalul de comerţ ; în timp ce pentru cazurile din primul aliniat, este numai tribunalul de comerţ care hotărește definitiv admiterea. sau respingerea creanţelor contestate. 
O altă diferență care însă nu se relevează mai mult din cauza, identităței efectului ce isvorăște din unul ea şi din cel de al doilea aliniat al art. 776, este aceia care rezultă mai mult din expresiunile întrebuințate de cit din substanţialitatea acestor expresiuni. În primul aliniat, facultatea pu acordată tribunalului se referă la admiterea în mod provizor „tribunalul de comerț. poate să admită în” mod provizor....*; în al doilea aliniat se zice că în caz de urmă- rire penală tribunalul de comerţ a... determină asemenea dacă și pînă la ce sumă acea creanță să fie admisă provizor la pasivul fali- mentului* ; de unde se vede că pe cînd în primul caz tribunalul are în mod direct facultatea de a admite provizor o ereanţă, în al doilea caz conservind această facultate este totuși mai puţin aplicabilă, cum se poate observă din particola dacă, care împarte în două părți dis- 

a creanţelor. 
(L. Bolaffio-M. Dai pag. 591 urm.). 

Jurisqrudenţă. 1. Creanţele ad- 
mise la masa falimentului nu 
mai pot fi contestate după expi- 
varea termenului prevăzut în ant. 
774 Cod. Comercial, de cit dacă 
sar descoperi falg, dol, erori 
esenţiale de fapt sau titluri ne- 
cunoscute. 

Trib. Brăila în Dreptul pe 1893 
p. 616. 

2. Contestaţiile la verificarea 
creanţelor, trebuesc întroduse pînă 
la închiderea procesului verbal de 
verificare; ori ce contestaţie fă. 
cută posterior închiderei proce- 
sului verbal este tardivă, afară, 
de cazurile prevăzute de art. 780 
C. Com. Art; 774 C. Com. prevede 
contestaţiile în contra creanţelor 
acelor ce nu au avut timpul să 
le prezinte în termenul fixat de 
art. 768 C. Com, 

    

_tinete hotărirea asupra aprecierei în ce privește admiterea provizorie 

Trib. Ilfov Com. No. 2992/9090. 
Contra. C. Apel Buc. I7 Xo. 
22/901 ; în Dreptul No. 26. 1902. 

3. Odată ce procesul verbal de: 
verificarea creanţelor a fost în- 
chis, creditorul respins de Ja ve- 
rificare nu are altă cale de cit 
acea prevăzută de art. 774 Cod. 
Com., adică de a se adresă tri- 
bunalului mai înainte de ziua: 
fixată pentru rezolvirea cuntesta- 
țiunilor ; el nu mai poate fi încă 
odată verilicat, nici în baza art. 
780 Cod. Com., căci acesttext de. . 
lege privește numai pe creditorii 
cari și-au declarat creanțele ; iar 
nu și pe aceia cri s'au prezintat 
la verificare și cari fiind respinși, 
nu maj au alt drept de cît să a- 
tace procesul verbal pe căile. 
prescrise de lege, iar nu să ceară 
0 nouă verificare.



Ari. 774—777 213 

C. Cas. III. No. 127/910 în 
Dreptul No. 31/910. 

4. Art. 764 (rom. 774) Cod. 
Com., admite fără distineţiune, 
chiar după închiderea procesului 
verbal de verificare, declaraţiu- 
nea creanţelor, și opozițiunile con- 
tra. declarațiunilor şi admiterilor 
de creanţe dejă făcute, provenind 
de la creditori trecuţi sau netre- 
cuţi în procesul verbal. 

Apel Genova 12 April 1889 în 
Ingaramo. 

5. Facultatea de a face opozi- 
țiune contra admiterilor de cre- 
anţe, aparţine şi creditorului, care 
n'a asistat la verificare, sau asis- 
tind nu a admis creanţele care 
înțelege a le coitestă, sau care 
probează că se găsește în cazul 
arătat de art. 770 al. 1. 

Apel Milano 8 Oct. 1889 în 
Ingaramo.. 

6. Cind după închiderea pro- 
cesului verbal de verificare, şi 
mai înainte de termenul fixat 
pentiu judecarea contestațiunilor, 
se vor fi notificat alte declara- 
țiuni de creanţe, ori ce cerere se 
va cercetă contradictor cu cura- 
torele (sindieul) cînd se va hotări 
asupra verității creanţei. 

Tr. Roma 3 Mai 1890 în In- 
garamo. 

7. In materie de verificare de 
creanţe după dispoziţiile art. 775 
combinat cu 944 Cod. Com. sen- 
tințele tribunalului nu sunt supuse 
opoziţiunei ci numai apelului. 

Că prin urmare dreptul de opo- 
zițiune neexistind în contestaţiile 
la verificarea creanţelor, nici art. 
151 pr. civ. nu-și poate aveă locul. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 777. Creditorul că- 
ruia nu i se contestă de cit 
privilegiul sau ipoteca, va 

| lipseşte unul din intimaţi. 

  

  
  

Bul. 1898 p. 160 în Barozzi 269. 
8. Contestaţiile ivite cu ocazia 

verificării creanţelor în materie 
de faliment, fiind susceptibile nu- 
mai de apel, urmează că art. 151 
pr. civ. nu se poate aplică cînd 

C. Cas. II No. 40/98 Bul. Cas. 
p. 159. 

Idem II No. 91/98 Bul. Cas. 
p. 555. 

9. Curatorele nu poate con- 
stringe pe creditorul care a eon- 
testat o creanță cu ocazia verifi- 
cărei, de a se prezentă la termen 
spre a susţine contestaţia făcută 
și a fi condamnat la cheltueli în 
caz de pierderea contestaţiei. 

Tr. Com. Venezia 13 Mai 1886 
în Îngaramo. 

10. Contestată o creanţă înain- 
tea primei instanțe de un credi- 
tor al falimentului, . dacă acest 
creditor nu voește a continuă și 
susține și în apel contestaţia sa, 
un alt creditor al falimentului va 
puteă face şi discută  contestaţi- 
unea în a doua instanță în inte- 
resul comun al creditorilor, invo- 
cînd chiar noi argumente. 

Apel 'Trani 30 Mai 1890 în In- 
garamo. 

11. In lipsa declaraţiunei cerută 
de art. 758 (rom. 768) Cod.Com. 
cererea de admiterea unei creanţe 
la pasivul falimentului nu poate 
fi propusă lu termenul fixat pen- 
tru judecarea contestaţiilor; ci va 
trebui să fie prezentată după nor- 
mele fixate de art.770 (rom. 780) 
Cod. ('o0m. 

Apel Milano 13 Mai 1891 în 
Ingaramo, 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 767. li creditore cui 
si contesti soltanto il pri- 
vilegio olipotecacammesso 

180
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fi admis provizoriu la de- 
liberările falimentului ca 
creditor chirografar pînă ce 
acea contestațiune va fi re- 
zolvată. 

(Com. 772, 784, 850 : Ital. | 
767; Fr. 501. 

Art. 778. Creanţele, ne- 
producătoare de dobindă și 
neajunse la scadenţă la data 
declaraţiunei falimentului, 
vor fi admise la pasiv pen- 
tru suma lor întreagă, . cu 
rezerva expresă însă ca plata 
ori cărei repartițiuni parţi- 
ale să consiste într'o sumă 
la care dacă i sar adăogă 
interesele socotite de 6%/, 
pe an, pentru timpul cit 
mai rămine să curgă de la 
data mandatului .de plată 
pînă la ziua șcadenţei cre- 
anţei, această sumă săechi- 
valeze cu suma cotei de 
repartiţiune. 
_(Com. 718; C. Civ. 1589; 

Pr. Civ. 593; Ital. 768, 
Bibliografie : Al. Degr III p. 159; I. N. Cezărescu-Dan p. Bohl p. 484; L. Bolaffio - Mas6 Dari p. 

viăre p. 729; Rogron p. 1038 urm.; Dallo 

  

Art. 777—778 

srovvisoriamente alle deli- 
erazioni del fallimento co- 

me creditore chirogratario, 
sino a che quella contro- 
versia sia risoluta. 

Art. 768. | crediti non 
îruttanti interesse non an- 
cora scaduti alla data della 
dichiarazione del îallimento 
sono ammessi al. passivo 
per. Lintiera somma, colla 
espressa riserva, che il pa- 
gamento di ogni singola ri- 
partizione dovră consistere 
in una somma la quale, 
calcolati, gl' interessi com- 
posti in ragione del cinque 
per cento all' anno per il 
timpo che resta a decorrere 
dalla data del mandato di 
pagamento sino al giorno 
della scadenza del credito, 
equivalga alla somma della 
quota di ripartizione. 

115 urm.; 
59 urm.; AL Ingaramo p. 489 urm.; Ri- 
z p. 645. 

Notă. Articolul 778 citează o categorie de creanţe pe cari dejă 
legiuitorul le-a mai prevăzut în art. 724 și 748 Cod. Com., ereanţele 
cari nu sunt încă ajunse la seadenţă. 

Din confruntarea art. 778 cu 718 și 719 Cod. Com. observăm 
că aceste texte se unifică cu privire la stabilirea noilor valori juri- 
dice a creanţelor despre cari se menţionează în aceste articole; și 
data deelarărei falimentului ca și acea a sentinței declarative de fa- 
liment, expresiuni întrebuințate de legiuitor, sunt socotite ea punct 
de plecare pentru noua valoare ce se dă creanţelor. Atît în art. 718 
(ital. 700) ca şi în 778 vedem că sentința declarativă de faliment, 
face infinctuoase toate creanțele asupra cărora părțile convenise ase



Art. 778—780 275 
plăti dobinzi și că această dispoziţiune. legală e creată numai în in- 
teresul masei creditorilor. Din apropierea art. 719 (ital. 701) cu 778 
observăm pe deoparte că data sentinței deelarative de faliment, so- 
coate ajunse la scadenţă acele creanţe cari au seadența obligatorie 
în sarcina falitului, și acele ale căror scadenţă este subordonată 
voinţei sale (art. 719), iar pe de altă parte creanțele neproducătoare 
de dobindă și tot odătă neajunse la scadență, se vor admite la pasiv 
cu suma întreagă, cu rezerva expresă că plata ori cărei repartițiuni 
parţiale să consiste dinti'o sumă calculată conform rînduielilor din 
art. 778. | 

| De aci coneluzia că legiuitorul a înţeles să nu înlăture nici un 
creditor 'de la pasivul falimentului, sţabilind în acest scop ajunse la, 
scadenţă toate creanţele creditorilor falitului, dar, ţinind seamă, de 

“scadenţa unor creanţe posterioară declarărei falimentului, cari nu 
produce dobinzi și pentru a nu crea privilegii posesorilor acestor 
eieanţe, față de cei alți creditori, s'au prevăzut dispozițiuui din art. 
778 Cod. Com., cari de altfel erau imperios necesare, spre a fi le- 
gătură de idei între cele cuprinse în acest text și articolele 718 și +19 Cod. Com. i 

Jurisprudenţă-. La formarea 
majorităţei pentru validitatea con- 
cordatului nu pot fi înlăturați 
creditorii căroi li se contestă nu- 
mai privilegiul sau ipoteea. 

Acești creditori vor fi admiși 
în mod provizor la toate delibe- 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 779. Creanţele pen- 
tru declaraţiunea căror s'a 
prelungit termenul, conform 
art. 769, vor fi verificate în 
mod suplimentar la sosirea 
acelui termen, după dispo- 
ziţiile -acestui capitol. 
(Com. 821 urm. Ital 769; 
Fr. 502. | 

Art. 780. Chiar după ex- 
pirarea termenelor fixate 
prin articolii precedenţi, ere- 
ditorii cunoscuţi sau necu- | 

* moscuţi, cari nu şi-au de-|   

rările falimentului și chiar la de- 
liberăsile asupra coneordatului, ca 
și creditorii chirografari, fără a 
fi trebuinţă de o renunțare, aceasta 

„în baza -art.767 (rom. 777) C. Com. 
Apel Roma.30 Dec. 1890 în 

Ingaramo. _ 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 769. 1 crediti, per la 
dichiarazioni dei. quali îu 
prorogato il termine secon- 
do le disposizioni del/'arti- 
colo 759, sono suppletoria- 
mente verificati alla sca- 
denza di esso secondo le 
disposizioni di questo capo. 

Art. 770. Quantunque si- 
ano trascorsi i termini sta: 
biliti negli articoli prece- 
denti, i creditori conosciuti 
o non conosciuti, che non
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clarat încă creanţele, pot să 
ceară -de la judecătorul sin- 
dic să fie verificaţi la masa 
falimentului, pină cînd nu 
s'au sfirșit repartiţiunile în- 
tregului activ al falimentu- 
lui. 

Judecătorul sindic va pro- 
cede de urgenţă la verifica- 
rea acestor creanţe, ascul- 
tind şi pe falit. 

In caz de contestaţiune, 
se vaurmă conform art. 772. 

Judecătorul sindic va pu- 
tea chiar să-i admită pro- 
vizor la pasiv, conform dis- 
poziţiunilor precedente. 

In caz de descoperire de 
falș, de dol, erori esenţiale 
de fapt sau de descoperiri 
de titluri pină aci necunos- 
cute, se poate face încă o. 
oziţiune contra admiteri- 
or de creanţă dejă efectu- 

ate. Cheltuelile, derivind din 
declaraţiunile de creanţe şi 
opoziţiunile tardive, sunt în 
totdeauna în sarcina acelora 
cari le fac. 

Efectele declaraţiunilor şi 
opozițiunilor tardive sunt 
determinate în titlul V. 

(Com. 768, 772, 774, 824. 
L. timbrului 23 $ 1%). Ital. 
710; Fr. 503 ; Belg. 508). 

Bibliografie. 

Art. 

  
P. Vasilescu în C. Jud. 677900 ; 

urm ; Î. N. Cezărescu şi Dan p. 116 urma: Lyon Caen et 

780 

hanno fatta la dichiarazione 
dei loro crediti, possono pre- 
sentarla in contraddittorio 
del curatore sino a che non 
siano esaurite le ripartizioni 
di tutto Yaltivo del falli- 
mento. Il tribunale pu6 an- 
che ammetterli provvisori- 
amenti al passivo secondo 
le precedenti disposizioni. 

Nei casi di scoperta di fal- 
sită, di dolo, di errori es- 
senziali di fatto o di rinve- 
nimento di titoli dapprima 
ignorati, pud anche propossi 
opposizione contro le av- 
venute ammissioni di cre: 
diti. 

Le spese derivanti dalle 
dichiarazioni ed opposizioni 
tardive sono sempre “a ca- 
rico di chi le promuove. 

Gli effetti delle dichia- 
razioni ed opposizioni tar- 
dive sono determinati nel 
titolo V. 

= Ai. Degre [II p. 159% 
Ren. VII p. 549 urm: L. Bolafilo —E. Mas Dari p. 610 urm; Al. Ingaramo p. 4£0 ; Rivicre p. 729, urm: Namur III p. 177 urm; 

645 urm. 

  

*) Art. 23 legea, timbrului: Sunt supuse la taxa timbrului 
următoarele acte: 

Rogron p. 1039 urm; Cohendy-Darras II 134; Dajloz p. 

fix de 10 lei coala 

1) „u...Cererile de verificarea creanţelor, fâcute conform art. 780 din codul.



Art, 780 277 

Doctrină. 1. În ce privește inadmisibilitatea în principiu a con- 
testației după verificarea creanţelor, din redacţiunea art. 772 și 774 
e. com. reesă că opoziţiunile contra creanţelor admise la masa fali- 
mențului se fac în timpul verificărei ; prima lectură a acestor texte 
este suficientă. Apoi al. 5 art. 780 arată lămurit cazurile în cari se 
pot face contestaţii în urma verificării : falș, dol, eroare esenţială de 
fapt și descoperire de titluri necunoscute ; în afară de aceste cazuri 
toate contestaţiile se fac deci în timpul verificării; în acest sens e 
textul italian 770 al. 3, doctrina în jurisprudenţa italiană şi fran- 
ceză (Vidari VIII 7952, Lyon Caen et Renault VIl n. 540, 'Thaller 
III n. 1895 şi "jurisprudenţele citate de autorii francezi). 

Formula pe care se întemeiază această părere este teoria con- 
tractului judiciar ; în adevăr verificarea creanţelor se face contra- 
dictor cu creditorii, cari alcătuiese prin creanțele lor masa credală ;. 
din moment ce o creanță este admisă la pasivul falimentului, 0 re- 
cunoaștere judiciară tacită se presupune: din partea creditorilor, un 
contract judiciar intervine între aceștia şi creditorul care își declară 
creanța, obiectul contractului fiind admiterea creauței la masa ere- 
dală, sau recunoașterea unui drept preexistent prevăzut în creanța 
ce se verifică ; acest contract judiciar se încheie sub privigherea ju- 
decătorului sindie, este sancţionat prin autoritatea jurisdicției sale 
graţioase. Deci următoarele consecințe : odată admisă Creanța, ea 
nu mai poate fi retrasă sau redusă de sindic, niei titularul ei să mai 
ceară în urmă vre un supliment, dacă a fost declarată pentru o sumă 
mai mică de cit valoarea ei nominală, afară de cazul cînd și-a re- 
zervat expres la verificare acest drept; nici creditorii, cari nu s'au 
opus la admiterea ei, s'o mai conteste în urmă; se face o derogare 
pentru cazurile de falș, dol, eroare esenţială de fapt, descoperire de 
titluri necunoscute. pe temeiul asemănării dintre admiterea creanţei 
la pasivul falimentului cu convenţia din dreptul comun ; după cum 
0 convenţie poate fi anulată pentru cauză de dol, eroare ete. tot aşă 
și o creanţă verificată poate fi contestată pentru unul din aceste viţii 
de consimţimint, 

(P. Vasilescu în C. Jud. 67/909). | 
2. În ce privește notificarea către creditori a creanţelor de- 

comereia]....... ; Nici una din petiţiunile și cererile enumerate mai sus, nu va puteă îi primită dacă, deodată cu dinsa, nu se va, prezintă recepisa administratorului fi- nanciar constaiînd plata, unei taxe speciale de 20 lei. 
Recepisa administratorului financiar va putea fi înlocuită cu hirtie timbrată, care se va anulă de preşedinte, făcînd meiţiune de aceasta pe originalul cererei. 

” Anularea se va face scriindiu-se pe marca timbrului incrustat cuvîntul «anulat» şi specificîndu-se cererea la care sa anulat. Pe lingă aceasta, hirtia se va pertoră în mijlocul ei prin o anume maşină sau cu mina. |
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clarate tardiv, legea nu o cere: art. 

Art. 780 

774 cod. com. prevede în chip 
expres notificarea, iar art. 780 e. com. nu mai prevede nimic; de 
aci nu urmează să se interprete al. 3 al art. 780 în sensul că refe- rindu-se la art. 772, ar face vro aluzie la notificare; art. 772 în tot cuprinsul său nu o spune de love aceasta, ci vorbește de operaţia pe care judecătorul sindic trebuie să o facă în timpul veriticărei. Apoi starea de fapt a lucrurilor ne probează că e justă această interpre- tere juridică : legiuitorul cu prilejul declarărei creanţelor în termenul fixat prin sentința declarativă, a luat, prin arţ. 754, 769, 774 Și 937 €. com. întinse măsuri de încunoștiințare ; pentru a formă tabloul creditorilor şi a-i înșțiinţă în privinţa declarărei și verificărei crean- țelor ce au, sindicul consultă bilan 
litului; culege informaţiuni de ori 
astfel că în aceste condițiuni, greu s'ar 
vre un creditor neinștiinţat. 

ul, registrele și toate hirtiile fa- 
unde crede că ar puteă să le aibă ; 

puteă întîmplă să Tămină. 

Dacă s'ar cere notificări noi cu prilejul fie-cărei verificări izo- „late, sar urcă cheltuelile la sumi colosale, fapt care ar contrazice 
caracterul economie al procedurei falimentului ; instituția falimentului ave de scop să apere interesele creditorilor ; pentru aceasta un fel de asociaţie se formează între creditori pentru a micșură pierderea tuturor, contribuind. fiecare la această pierdere. Pentru economia ad- ministraţiei și apărărei intereselor 
izolate o creanţă unică și indivizibi 
tant este sindicul. Cînd dar cu sacrificiul 
făcut odată încunoștiințări tuturor 

comune, din toate creanţele lor 
lă se formează al cărei reprezeu- 

masei falimentului, s'au 
celor interesaţi, este contra echi- făţii a obligă această masă a face noi înştiinţări cu prilejul fie căre verificări tardive. 

(P. Vasilescu în C. Jud. No. 67/909). 
Jurisprudenţă. 1. Sentința asu- 

pra veriticărei și înscrierei unei 
creanţe la pasivul falimentului, 
dată în condiţiile art. 780 Cod. 
Com. este supusă apelului. 

Bul. 1898 p. 556 in Barozzi 270. 
2. Dreptul conferit de art 780 

Cod. Com. creditorilor cari nv 
și-au prezintat creanțele spre ve- 
rificare în termenul fixat prin 
sentința declarativă a. falimentu- 
lui, de a face această declaraţiu- 
Ine, contradietor cu sindieul pînă 
pa repartiţia întregului activ, a- 
arține numai  ereditorilor cari   

sar află în posesiunea unei ere- 
anţe. ” 

Astfel fiind, nu se poate stabili 
pe această cale existenţa și vali- 
ditatea unei creanţe derivind din 
preţul vinzărei unui imobil făcută. 
de falit şi anulată după cererea 
sindicului printi”o acțiune pauli- 
ană, în lipsa unei hotăriri care se 
recunoască dreptul cumpărătoru- 
lui evins la . restituirea preţului 
răspuns falitului. 

C. Apel Bue. I în Dreptul pe 
1898 p. 130. 

3. Cînd posterior operaţiunei de



Art, 

verificare a creanţelor, se desco- peră că una sau mai multe din 
cele adniise ca bune au fost fă- 
cute în mod fraudulos, ori care 
din creditorii dăunaţi au dreptul, 
conform art. 780 Cod. Com., a 
face opoziţiune contra admiterei 
acelor creanţe, fără ca autorita- 
tea lucrului judecat, ce ar rezulţă . 
din operaţiunea definitivă a, veri- 
ficărei creanţelor, să fie violată, 

C. Cas. III din 1906 în Drep- tul No. 79|906. 
4. Asemănat art. 780 C. Com. 

odată ce creanţele falimentului 
au fost verificate și contestaţiu- 
nile ridicate asupra lor au fost 
definitiv -judecate, nici o contes- 

„taţie nu se mai poate face în pri- 
viuța admiterei lor la masa fali- 
mentului de cît pentru cauză de 
dol, fiaudă sau eroare esențială 
de fapt. | 

De aci rezultă că dacă tribu- 
nalul, nu priuti'o eroare de fapt, 
ci printi'0. eroare esențială de 
drept, a admis la masa falimen- 
tului unei firme comerciale, cre- 
anţa dotală a soţiei unuia, din a- 
sociaţi, cu toate că dinsa nu era 
creditoarea firmei, ci numai cre- 
ditoarea personală a unuia din a- 
sociaţi şi cu toate că această ches- 
tiune de drept fusese dedusă în 
judecata tribunalului, în asemea 
caz, calea contestaţiunei pe te- 
meiul art. 780 C. Com., este în- 
chisă sindicului falimentului, care 
nu poate invocă acest text limi- 
tativ ce a prevăzut . eroarea de 
fapt nu însă și eroarea de drept. 

C. Cas. ZII No. 78/90 în C. 
Jud. No. 29/9086. 

5. Cind posterior operaţiunei 
verificărei creanţelor, se deseo- 
pere că, una sau mai multe din 
creanţele admise ca bune la masa, 
falimentului, au fost făcute în mod 
fraudulos, în scop de a păgubi pe 

  

  

780 9219 

alți creditori, ori cari din acești. . 
creditori prejudiciaţi are dreptul a face contestaţiune la admiterea 

„acelor creanţe, conform art. 780 
Cod. Com., fără a se putea zice 
că prin admiterea acestei contes- 
tațiuni sar violă, autoritatea lu- 
cerului judecat ce ar rezultă din 
procesul verbal al verificărei ere- 
anţelor. 

Această “contestare a creanțe- 
lor, pentru motivele prevăzute în 
art. 780, se poate face “Şi cu 0- 
cazia omologărei unui concordaţ; 
acordat falitului, de oare ce după, 
art. 862 Cod. Com. se poate.cere 
chiar anularea unui eoncordaţ 
dejă omologat, atunci cînd s'ar 
descoperi că va, exagerat pasivul 
în mod fraudulos, 

Cu ocazia unei asemenea con- 
testaţii la omologarea coneorda- 
tului, nu este nevoe a se cită în 
proces și creditorul a cărui ere- 
anță a fost atacată ca simulată. 
sau frauduloasă, fiind suficientă, 
citarea în cauză a sindicului, care: 
reprezintă pe toţi creditori. 

C. Cas. III No. 257/906 în C. 
Jud. 80/906. 
6. Prin art. 772, 774 şi 780 C. 
Com. se consacră principiul că o 
creanță, odată admisă la masa fa- 
limentului fără ca împotriva, ei să 
se fi făcut contestaţie de cătră, 
cei interesați cu ocazia, verificării 
ei, acea creanţă rămîne bine ad- 
misă și nici o contestaţiune nu se 
mai poate face în contra ei afară, 
de cazul cînd s'ar constată falș, 
dol, eroare esenţială de fapt, sau 
descoperire de titluri pînă atunci 
necunoscute, prevăzut de art, 780 
al. V C. Com. 

Astfel, argumentul invocat de o 
firmă comercială, că nu a putut 
face contestaţiune în contra unei 
verificări în timpul admiterei ei 
la masa falimentului, pentru că



280 

n'ar fi fost încunoștiinţată, nu poate 
fi luată în seamă, întru cîr legea 
comercială nu cere să se facă a- 
semenea încunoștiinţiri creditori- 
lor cînd e vorba de verificări izo- 
late. 

C. Cas. 111 No. 165/909 C. Jud. 
67/909 Dreptul No. 59/909 și Ju- 
risprudenţa No. 29/909. 

7. Art. 780 C. Com. îndreptă- 
ţeste pe ori ce creditor şi neapă- 
rat și pe sindie care reprezintă 
pe toţi creditorii a cere și obţine 
scoaterea din tabloul creanţelor 
de plată pe acele cari sunt pătate 
de falș, de dol sau au fost; înscrise 
în urma unei-erori, ori din prici- 
nă că pînă în momenţul verifică- 
rei nu se știă de existenţa unor 
acte, cari dacă ar fi fost cunos- 
cute, creanţele ar fi fost respinse   

Art. 780 

de la; verifieare, sau, în tot cazul 
nu ar fi fost înscrise în mod de- 
finitiv, ei numai în parte sau nu- 
mai provizor pînă la pronunțarea 
justiției asupra validităţei lor. 

C. Apel Iași 11 12 Mai 1909 C. 
Jud. No. 42/910 şi articolul d-lui 
P. Vasilescu în C. Jud. No.4/910. 

8. Un creditor respins de la 
verificare, care n'a uzat de calea 
prevăzută de art. 774 C. Com. nu 
mai poate cere o nouă verificare 
în baza art. 780 Cod. Com, căci 
acest text de lege privește numai 
pe creditorii cari nu şi-au decla- 
rat încă creanţele iar nu și pe 
acei respinși de la verifieare. 

C. Cas. II No. 127/910 Juris- 
prudenţa No. 15/910 și în Bul. pe 
1910 p. 555.



CAPITOLUL II 

„Despre diferite specii de creditori 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 781. Toţi creditorii 
îalitului au dreptul să ia 
parte la deliberările fali- 
mentului, cu rezerva dis- 
poziţiunilor cari regulează 
participarea creditorilor a- 
vind ipotecă, gaj sau alt 
privilegiu, în repartiţiunea 
activului şi intervenirea lor 
la concordat. 

(Com. 786 şi urm., 787, 
819, 830; Ital. 771). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 771. Tutti i creditori 
del îallito hanno diritto di 
prender parte alle delibera- 
zioni del fallimento, salve 
le dizposizioni che regolano 
la participazione dei credi- 
tori aventi ipoteca, pegno 
od altro privilegio nella ri- 

“partizione dell'attivo ed il 
loro intervento nel concor- 
date. 

Bibliografie, Degrt [Il p. 159; [. N. Cezărescu-Dan p. 119; Vidari VIII pe. 466 urm.; Bohl pg. 486; L. Bolaffio-Mas6 Dari Pg. 635 urm. ; Al. Ingaramo. pe. 490 urm. 

Jurisprudenţă. 1. Masa credi- 
torilor  chirografari ai unui falit, 
lucrind în această simplă calitate 
și neputînd ca atare invocă drep- 
turi particulare, deosebite de a- 
celea ce le dă calitatea lor de 
creditori chirografari asupra în- 
tregului patrimuniu al debitorului 
lor, trebue, în regulă generală şi 
afară de cazul de fraudă dove- 
dită, să fie consideraţi ca repre- 
Zintind drepturile debitorului iar   

nu ca terții persoane. 
C. Cas. I No. 192/94 Bul. Cas. 

pag. 264. 
2. Toţi creditorii falitului au 

dreptul de a luă parte ia delibe- 
rațiunile falimentului, și chiar acei 
în privința cărora li s'au contes- 
tat creanțele, cu toate că nu s'a 
dat încă hotărire cu pritire la 
contestaţiile ivite. 

C. Apel Casale 27 August 1885 
în Ingaramo. 

 



SECȚIUNEA 1 

Despre creditorii avind gaj sau alt 
bunurilor mobile 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 782. Judecătorul sin- 
dic poate ori cînd cu. auto- 
rizarea tribunalului să re- 
tragă în profitul falimen- 
tului, lucrul dat în gaj, plă- 
tind pe debitor. 

Poate asemenea să facă 
să se ordove de tribunal 
vinzarea gajului cu licitaţie 
publică şi creditorul nu se 
va putea opune la aceasta 
de cît numai renunţind la 
dreptul de a-și obţine plata 
creanței sale, asupra celor- 
lalte bunuri nesupuse ga- 
jului. 

Dacă gajul s'a vindut pe 
un preţ mai mare de cit 
creanţa, prisosul aparţine 
masei falimentului. 

(Com. 482, 487, 816, 819 
C. Civ. 1694; Regul. sindi- 
cilor 22 $ 5; Ital. 772; Fr. 
5417, 548; Belg. 543, 544). 

Bibliografie, 

sui beni 

  
V. Dimitriu curs 

Cezărescu-Dan p. 119 urm.: Vidari VII p. 472 şi urm.; 

privilegiu asupra 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 772. Il curatore pud 
in ognitempo,coll'autorizza- 
zione. del giudice delegato, 
riscattare a profitto del fal- . 
limento 'la cosa data a peg- 
no, pagando il creditore. 

Pu6 anche. far ordinare 
dal giudice delegato la ven- 
dita del pegno ai pubblici 

"imcanti, ne îl creditore puso 
opporsi, îuorche rinuncian- 
do al'diritto di ottenere il 
pagamento del suo credito 

non vincolati al 
pegno. 

e il pegno € venduto ad 
un prezzo maggiore del cre- 
dito, il resto appartiene al- 
l'attivo del fallimento. 

p._ 1370 urm.: Degrelil p. 159; [.NX. 
Bolaffio-Mase Dai p. 640 urm. ; Al. Imgaramo p. 491: Rivitre p. 760: Namur III p. 272 urm.: Rogron p. 1136 urm.: Cohendy-Darras II p. 184 şi urm. ; Dalloz p. 698.
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Art. 482. În caz de neplată la: termen a întregei da- 
torii, pentru care s'a constituit gajul, creditorul. poate: 
procede la vinzarea obiectelor date în gaj. 

Pentru acest sfirşit el se va adresă Îa preşedintele 
tribunalului cu cerere de a fi autorizat să vinză gajul. . 

Președintele va statuă asupra cererei de vinzare E 
gajului şi prin ordonanța ce va da, va încuviinţă vîn- 
zarea, fie în mod convenit de părţi, dacă ele au stipulat 
în ce mod să se vindă sajul, fie în mod public şi prin . 
organul unui agent judecătoresc designat “de preşe.-. 
dinte, dacă părţile n'au prevăzut alt mod pe vinzare. 

(Civ. 1689 : Ital. 458: 4 leg. Belg. 5 Mai 1872). 
In caz de faliment, 1) cererea de vinzare a gajului. 

se va notifică sindicului, pentru ca în termen de 3 zile- 
să poată _ uză de facultatea ce-i este lăsată de art. 782. 

“Dacă în acest termen sindicul nu va retrage gajul, 
execularea cerută și încuviinţată : de preşedinte îşi va. 
urmă cursul ei, fără a putea fi împiedicată sau suspen-- 
dantă prin lucrările falimentului. i | 

Suma prinsă din vinzarea gajului va fi în acest caz. . 
depusă la Casa de consemnaţiuni și creditorii falimen-. 
tului vor putea exercită asupra acestei sume drepturile: 
eventuale ce le ar ciștigă prin contestațiuui făcute cu. 
ocazia verificărei creanţelor. 2) 

Desbaterile parlamentare asupra art. 482: 
In senat: D. T. Rosetti: am propus acest amendament pentru: că art. 482 Cod. Com. pune principiul acesta că: ori care ar. fi sta-. - 

  

1) Atit articolul vechiu cît-şi proectul propus în 1900 nu cuprindeau partea a-- ceasta privitoare la falimente, ea a test întrodusă în 1900 în urma, amendamentului. propus în senat de D-l T. Rosetii. Vezi desb. Senat pe 1900 p. 885, 
2) Vechiul art. 482 avea următoare cuprindere : | Pe In caz -de neplată la. termen: a întregei datorii pentru care s'a constituit gajul,. creditorul poate procede la vinzarea: obiectelor date în gaj. 
Pentru acest sfivșit, el se va adresă la președintele tribunalului cu cerere de- a Îi autorizat să vîndă, gajul. Președintele va ordonă să se comunice: îndată. prin. portărei "această cerere alii debitorului, cit și aceluia care a procurat. obiectele. date: în gaj, dacă acesta, este âltul de 'cil debitorul cu învitare ca să-i supuie în termen de trei 'zile- observaţiunile și întimpinările lor contra, acestei cerâri 'dăcă au vre u- nele de făcui. - . - : După expirarea celor trei zile libere, de la această notificare; preşedintele vă. statuă asupra cererei de vinzare a gajului și prin ordonanța ce va.da, va încuviință vinzarea, fie în mod convenit de părți. dacă ele au stipulat în ce mod să se vîndă gajul, fie în. mod public și prin organul unui agent judecătoresc dasignat de pre- şedinte, dacă părţile n'au prevăzut alt mod de vinzare. (Civ. 1689 Ital. 458; 4 leg. Belg. 5 Mai 1872). . |
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rea lucrărilor într'un faliment, creditorul găsește că nu este împiedecat 
în dreptul său de urmărire al gajului ; aceasta este foarte natural, 
căci din momentul în care s'a format o creanţă privilegiată pentru 
creditor, mai ales asupra unui obiect mobil. şi adeseori supus stri- 
căciunii, urmărirea ar deveni iluzorie, dacă nu s'ar acordă toată 
iuţeala cerută. Cînd nu este concurs de alte interese la mijloc, cre- 
ditorul gagist poate totdeauna să ceară vinzarea gajului din momentul «ce creanța lui a ajuns la seadenţă și proiectul modificat al guver. 
mului accentuiuză însă această urmărire energică în favoarea credi- 
torului, prin- aceia că suprimă o formalitate care există pînă acum, 
„pe care o găsește cu drept cuvint inutilă. In practica lucrurilor, cu 
“toate dispoziţiunile art. 487, se întîmplă lucrul următor: de cite ori 
“este un faliment. judecătorul sindie, care ar avea facultatea, după 
"codul actual, de a vinde gagiul, chiar inaintea lichidării tuturor da- 
raverilor sau a-l cumpără el pe seama masei creditorilor și a despă- 
*gubi pe creditorii privilegiați, nu usează nici odată de această fa- 
«cultate, practica procedează astfel : 

| Sindieul vine şi evaluează gagiul şi-l face să între în operaţiu- 
nile de falimenteu toate celelalte creanţe sau obiecte supuse lichidărei. 

Prin această procedare : de exemplu, un gagiu supus stricăci- 
unii sau lu 0 diminuare în valoarea lui prin efectul fiucinaţiunilor 
„după piaţă, precum ar fi grîul, care poate fi astăzi mai scump și 
miine mai eftin, nu urmează a se Sgecută și se ţine în loc pină cînd 

„se termină toate lucrările falimentului ; debitorul de rea credinţă 
„profită adese ori de această situațiune pentru a stărni fel de fel de 
-amănări ; cel dintii mie creditor poate să vie să conteste creanța, şi 
atunci, pînă la judecarea contestaţiunei, creditorul gagist se uită la 
„gajul lui cum se deteriorează și nu are nici un mijloc de a face 
să se lichideze creanţa sa. Aceasta e de multe ori nu numai în dauna 
creditorului gagist, dar și în dauna masei creditorilor, fiind-că în cele 
mai multe cazuri gagiul are o valoare superioară dacă sar lichidă 
la vreme. 

Din cauza acestei încurcături se întimplă mai totdeauna că un 
„ creditor gagist nu poate. să-și scoată nici întreaga creanţă ceia ce e 

şi în detrimentul masei credale, căci se întoarce ca chirografar la 
acea masă. Pentru a obviă Ja acest inconvenient propun dar amen- 
damentul meu. E natural însă că întru cît pot să fie pretenţiuni 
fundate din partea celor lalţi creditori, banii cari se prind din vîn- 
zarea gajului, vinzare care-nu se putea face de cît cu autorizația 
președintelui tribunalului, trebue consemnați, şi rămine că, dacă cu 
ocaziunea contestaţiunilor care se ivesc, creditorii cîștigă un drept 
faţă cu creditorii privilegiați, în loc să esecute acest drept aşa ciş- 
tigat priu hotărirea judecătorească asupra gajului, să-l esecute asupra 
preţului care rezultă din vînzarea lui. 

Acest amendament mi se pare cu totul conform principiilor în 
materie, și tot odată de natură a întări siguranțele pe cari cu drept 
cuvînt d. Ministru le crede de folos. 

Vezi desbaterile Senat 1900 p. 8s5.
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Doctrină. Dacă sindicul nun face uz de nici unul din cele 
două drepturi ale sale, creditorul gagist, după verificarea titlului său: 
poate—cu toată declaraţiunea falimentului debitorului său—să pună, 
în vinzare el însuși gajul constiţuit, conform regulelor stabilite a 
dr. com., cu toate că prin faliment ori ce urmărire individuală este. 
suspendată. 

(V. Dimâtriu Curs Dr. Com. pe 1910/i1 p. i371). 

Nota 1. Gajul despre care se menţionează în art. 782 este su- 
pus a restricţiuni presăzute în mai. multe articole din legea falimen- 
telor. Astfel art. 718 (ital. 700) stabilind că sentința declarativă de 
taliment suspendă faţă de masa falimentului curgerea dobinzilor a 
creanţelor negarantate: prin gaj, ipotecă sau alt privilegiu, în alinia- 
tul II prescrie că dobinzile creanţelor garantate nu pot fi cerute de. 
cit asupra sumelor provenind din vinzarea bunurilor supuse privile- 
giului. Avem după aceasta art. 726 (ital. 709) care în alin. + stabi- 
lește că sunt presupuse făcute în frauda creditorilor, și în lipsă de. 
probă contrarie se anulează faţă de masa creditorilor, gajurile ete. 
survenite în urma datei încetărei plăţilor. În art. 770 (Ital. 760) vor- 
bind de conţinutul deelarațiunei creanţelor, legiuitorul a voit ca să. 
se indice dacă creanţa este garantată prin gaj sau alt privilegiu. 
Articolul 781 (ital. 771) stabilește rezerva dispoziţiunilor cari regu- 
lează participarea creditorilur avind ipotecă, gaj, sau alt privilegiu 
în repartițiunea activului și intervenirea lor la coneordat. 

Dreptul de a retrage gajul (art. 782) este un drept pe care 
chiar legea civilă îl consfințeşte în art. 1694 Cod. civil debitorului 
care va plăti integral capitalul, dobinzile și spesele datorite pentru 
a cărei siguranţă s'a fost dat amanetul. În materie comercială gajul 
poate fi legul sau convenţional ; cel legal e prevăzut în trei aliniate 
din art. 783 iar cel eondiţional în art. 782: în ce privește gajul con- 
venţional, el trebue nu numai să fie valabil dar trebue să fie re- 
cunoscut ca valabil cu ocazia, verificărei creanţelor, căci altfel n'ar 
aveă rațiune aplicareu art. 782. De și textul 782 zice că judecătorul: 
sindie poate ori când cu autorizaţiunea tribunalului să retragă în 
profitul falimentului, lucrul dat în gaj plătind pe creditor, însă nu 
urmează că stă în puterea judecătorului sau a tribunalului a apreeiă 
valabilitatea gâjului, pe et timp creanța și calitatea creariței nu 
sunt verificate și admise de toţi cei interesaţi conform art. 772, | 
sau fiind contestată pină nu s'a dat hotărire derespingerea contes- 
taţiei. 

Judecătorul stndie numai după definitiva stabilire a ereanței,
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„garantate prin gaj, poate cere autorizarea tribunalului de a retrage lucrul dat în gaj, plătind pe creditor. 
„(Vezi și Bolaffio-Mas6 Dari p. 615 urm; Vidari p. 473 urm,) 2. Art. 782 mai prevede că judecătorul sindie poate face să se ordone de tribunal vinzarea, gajului cu licitaţie publică şi creditorul nu se va putea opune de cit dacă renunță la dreptul de. a-și obţine plata creanței sale asupra celorlalte bunuri nesupuse gajului. 
Se ştie că declararea stărei de faliment are de efect exigibili- tatea tuturor datoriilor cu 'scadenţă obligatorie. în sarcina, falitului (art. 719). Potrivit acestui principiu, ereditorul . gagist, este în drept “conf. art. 482 cod. com. a cere vinzarea obiectelor date în gaj, a- vind o singură obligaţie: a notifică sindicului cererea de vinzare, peufiui ea acesta în termin de 3 zile să uzeze de dispoziţiunile art. 182 ; iar sancţiunea o dă art. 472 în penultimul aliniat. 
Se naște întrebarea : a) Poate creditorul gagist să ceară vin- zatea pe cit timp creanța sa sau numai privilegiul sunţ conteştate cu -ocazia verificărei creanţelor? | | 
b) În caz cînd se notifică cererea, de vinzare, sindicul mai poate cere tribunalului falimentului în cele trei zile autorizaţia de vinzare ? a) Creditorul gagiat pe cit timp creanța sa este atacată pe calea contestaţiei Ja verificare, credem că nu poate obține autoriza- “iunea de vinzare, întru cit creanța sa nu e opozabilă masei credale pină ce justiția nu și-a dat hotărîrea sa. La ce ar mai servi dreptul «de contestaţie acordat creditorilor și chiar judelui sindie, cînd creanța „pe care ei o cunose — și pot proba aceasta înaintea justiţiei — că 

este făcută în frauda masei credale, fie ca simulată fie ea constituită în cazurile din art. 726 cod. com.? 
“Tribunalul Brăila s. 1 în 1909/10 cu oeazia opoziţiei judelui sindie al trib. Fălciu în falimentul Wecsler, a respins opoziţia sindicului, ta vinzarea gajului ordonată de acea secţie a tribunalului Brăila pentru motivul că tribunalul nu e legat de contestațiile — întrun faliment 

— făcute contra creanţei autentificate de alt tribunal eare a ordonat 
vînzarea și că asemenea contestaţii nu pot opri pe creditorul gagisi 
a-şi exercită drepturile ce-i sunt acordate prin art. 482 cod. com. 
Găsim acest mod de a vedea neintemeiat odață ce tribunalului i 
s'a probat că s'a contestat privilegiul creanţei care i dădea drept 
creditorului a cere vinzarea. 
d) Creditorul gagist notifică sindicului, cererea de vinzare și 

așteaptă termenul de trei zile. | 
Dacă în acest termen judecătorul sindic n'a retras în profitul 

falimentului lucrul dat în gaj, executarea cerută și încuviințată își
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va urmă cursul său, fără a putea, fi împiedicată, sau suspendată prin 
lucrările falimentului. Judecătorul sindie în acest caz mare de cît un 
singur drept dea cere şi obține autorizarea tribunalului falimentului, 
pentru retragerea gajului. Nu. poate uză de dispoziţiile alin. 2 de sub 
art. 782, căci acest'text trebue pus în coneordanţă cu 482 al. pen- 
ultim care -exphceă ce facultate a ințeles:a lăsă judecătorului sin- 
die : de a retrage gajul nu de a cere şi el vînzarea gajului. 

Chiar din desbaterile parlamentare se poate. vedea în mod clar, 
că aceasta a fost și. voinţa, legiuitorului. : 

Jurisprudenţă. 1. De și-după 
art. 782 cod. com. judele sindie 
are facultatea de a aduce . la 
masa falimentului, cu învoirea ţri- 
bunalului, averea falitului dată, în 
gaj, însă aceasta numai atunci, 
cind achită: pe ereditorul căruia 
e, constituit gajul ; iar dacă judele 
sindic nu s'a conformât dispoziţiu- 
nilor citatului articol nu poate pre- 
tinde ea preţul gajului. vindut, să 
fie adus la masa falimentului. 

Trib. Fălciu No. 13/905 în C. 
Jud. No. 80/90. .. 

2. În contra. sentinței tribuna- 
lului prin care se. respinge 0po- 
Zițiunea la ordonanța de vinzare 
a gajului, se poate face apel chiar 
și atunci cînd sentința tribunalu- 
lui a fost executată. 

C. Cas. III No.. 141/910 Ju- 
risprudența No. 15/9190. 

3. Averea constituită gaj de 
către un debitor, unuia din ere- 
ditorii săi, poate î urmărită, de 
către ceilalți creditori. ai debito- 
rului și creditorul gagist nu se 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 783. Dispoziţiile codi- 
celui civil, privitoare la pri- 
vilegiile asupra mobilelor, 
se aplică și în materie de 
faliment, cu. rezerva. dispo- 
ziţiunilor speciale cuprinse 
în acest codice şi cu mo- 
dificările următoare : 

  

  

“poate opune la această urmărire, 
el ne avind de cît, dreptul de a 
fi plătit eu preferință din preţul 

„ducrului, 
C. Cas. II No. 167/910 în Ju- 

risprudența No. 32/910. 
4. Se poate ordonă vinzarea 

mărfurilor date în gaj, cînd va fi 
pericol de depreciere, chiar dacă 
falitul se opune sau propune. a. 
nnme condițiuni. 

“ Instrăinarea nu poate fi anu- 
letă cînd ea sa făcut conform 
sentinței care respinsese opozițiu- 
nea; creditorului gagist contra. or- 
donanței de. autorizarea vinzărei 
gajului. | - 

C. Apel Roma 4 Febr. 1855 în 
Ingramo. 

5. Masa credală putind avea in- 
teres. a retrage -un obiect dat 
drept. gaj în mina creditorului, 
sindicul are dreptul a. retrage ga- 
jul dat cu obligaţia de a plăti 
integral datoria pentru asigurarea, 
căreia gajul fusese gat. 

- În Dalloz No: 1. 

„CODUL COM. ITALIAN 

Art. 773. La disposizioni 
del codice civile intorno ai 
privilegi sopra i -mobili si 
applicano anche nei giudizi 
di falimento, salve le dispo- 
sizioni speciali contenute 
nel presente codice, colle 
modilicazioni seguenti.
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„ 1) Salariul datorit lucră- 
torilor  întrebuinţaţi dea- 
dreptul de către falit, în 
timpul lunei care a prece- 
dat declaraţia falimentului 
se va admite între crean- 
țele privilegiate, în acelaşi 
rang cu privilegiul stabilit 
in art. 1729 Cod. civil, pen- 
tru salariile datorite oame- 
nilor de serviciu. Salariul 
datorit băeţilor din prăvă- 
lie și comişilor, pentru cele 
șease luni cari au precedat 
declararea falimentului, se 
va admite cu acelaşi rang ; 

2) Privilegiul locatorului, 
prevăzuli la art. 1730 cod. 
civil, nu se întinde asupra 
mărfurilor eșite din maga- 
zine sau din locurile unde 
Jocatarul îşi exercită comer- 
țul sau industria sa dacă 
cei de al treilea au dobin- 
dit drepturi asupra lor a- 
fară de cazul de sustrac- 
țiune frauduloasă. Privile- 
giul are loc şi pentru des- 
păgubirea datorită locato- 
rului după dispoziţiunile 
art. 721. 

3) Creanţa pentru preţul 
neplătit al maşinelor de im- 
portaută valoare, întrebuin- 
țate, intro exploatare in- 
dustrială,  manufacturieră 
sau agricolă, este privilegia- 
tă în rangul indicat la nu-- 
mărul 5 de sub art. 1730 c. 
civil, asupra maşinelor vin- 
dute și predate falitului, în 

  
  

Art. 873 

10 II salario dovuto agli 
operai impiegati direttamen- 
te dal fallito durante il me- 
se che ha preceduto la di- 
chiarazione del fallimento € 
ammesso tra i credili pri- 
vilegiati nello stesso grado 
del privilegio stabilito nel- 
larticolo 1956 del codice 
civile per i salarii dovuti 
alle persone di servizio. Il 
salario dovato agli institori 
ed ai commessi per isei mesi 
che hanno preceduto la di- 
chiarazione di îallimento e 
ammesso allo stesso grado. 

2 Il privilegio del loca- 
tore indicato nel numero 
30 dell'articolo 1958 del co- 
dice stesso non si estende 
alle merci uscite dai ma- 
gazzini -o dai luoghi di e- 
sercizio commerciale o in- 
dustriale del condultore, 
allorche su di esse i terzi 
abbiano acquistato, diritto 
salvo il caso di sottrazione 
îraudolenta. II privilegio ha 
luogo anche per il compen- 
so dovuto al locatore se- 
condo le disposizioni del-. 
l'articolo 703. 

30 LI credito per il prezzo 
non pagato delle macchine 
d'importante valore impie- 
gate negli esercizii d'in dus- 
lria manifatturiera od agri- 
cola € privilegiato nel gra- 
do indicato nel numero 60 
dell'articolo 1958 del codi- 
ce civile sulle macchine ven-
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cei trei ani cari au prece- 
dat declaraţia falimentului 
cu toate că ar fi devenit 
imobile prin destinaţiune. 
Acest privilegiu nu va avea 
nici un efect dacă vinzăto- 
rul, în cele trei luni de la 
predarea mașinelor în pri- 
mirea cumpărătorului în 
țeară, nu va fi făcut să se 
transcrie actul din care re- 
zultă vînzarea și creanţă sa 
în registrul de transcripțiu- 
ne imobiliară a tribunalu- 
lui în jurisdicţiunea căruia 
sau așezat maşinele. 

(Com. 739, 819; C. Civ. 
1728 şi urm., 1740; Pr. Civ. 

721 şi urm.; Ital. 773; Fr. 

2 783 89 

dute e consegnate al fallito 
nei tre anni precedenti alla 
dichiarazione di fallimento, 
ancorche divenute immobili 
per destinazione. Questo 
privilegio non ha eftetto, se 
il venditore non abbia, en- 
iro tre mesi dalla consegna 
delle macchine al compra- 
tore nel Regno, fatto tras- 
crivere il documento, da 
cui risulti la vendita ed il 
credito, in un registro spe- 
ciale e pubblico, che dev'es- 
ser tenuto nella cancelleria 
del tribunale di commereio 
nella cui giurisdizione le 
macchine sono  collocate, 
nei modi stabiliti con regia   949, 550; Belg. 945, 546, 20). 

Bibliografie, T. Stelian Curs; 
gre IL p. 160; Barozzi II; Ciorapciu II; Al 
43, 415 n. 1; |. Bohl p. 487 urm. ; Vidari 
p. 651 urm.; Al. Ingaramo p. 491 urm. ; 
urm.; 280 urm. ; Rogron p. 1138urm.; Dalloz 

783 nu se modifică întru nimic textul Doctrină. 1. Prin art. 

-decreto: 

V. Dimitriu Curs p. 1370 urm.; A, De- 
exandresco X p, 372 n. 2, 39% n. 5, 402, 
VIE. p. 477 urm. ; L. Boiaftio-Mas€ Dari 
Rivitre p. 760_urm.; Namur [Il p. 274 
p. 698 urm.; Cohendy-Darras p. 187 urm. 

art. 1729 al. 4 C. Civ. relativ la oamenii de serviciu ai falitului ; dar 
la lucrători mai întîi suprimă cuvintele „cu ziua“, ce se găsesc în 
Cod. Civ.; apoi menţine privilegiul numai pentru lucrătorii întrebu- 
ințați de a dreptul de falit—nu în comptul sau de un al treilea. — 
În fine privilegiul nu se întinde pentru o lună întreagă ci numai la 
partea strecurată, din luna care a precedat falimentul. 

2. În privinţa privilegiului mașinelor, întru cit legiuitorul cere : 
transerierea, actului din care rezultă vinzarea și creanța adică pre- 
țul, e raţional a se cere să existe un act bilateral autentie sau .pri- 
vat, pentru a se ordonă transcrierea, prin urmare o factură neacceptată 
sau un extract al registrelor vinzătorului nu pot satisface spiritul 
legei și -în consecință transcrierea lor nu poate fi validă. 

(V. Dimitriu curs Dr. Com. pe 1910/11 pag. 1374 urm.) 
3. Privilegiile fiind de drept strict, articolul 783 (fr. 549) tre- 

bue interpretat întrun sens restrictiv. și prin urmare, trebuie a se 
înțelege prin lucrători sau băieţi din prăvălie (employ6s) numai acei 

19
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cari au închiriat serviciile lor patronului azi falit, și cari au fost 
plasați în magazinele falitului sub ordinele lui. 

In consecinţă, privilegiul stabilit de articolul 783 Cod. Com. nu 
aparţine auxiliarilor falitului, cum sunt samsarii, comisionarii sau re- 
prezentanţii de comerţ, ale căror servicii nu implică nici un raport 
de subordinațiune față de mandantele lor. | Sa 

Pardessus III n. 1195 ; Lyon Caen et Ren. VIII No. 822; Ruben 
de Couder V. n. 759, în Cohendy-Darras). 

Notă. 1. Privilegiul este un drept pe care numai calitatea cre- 
anțţei îl conferă unui creditor de a fi preferat altora ; iar prin calitatea 
creanţei, nu se înțelege deci nici obiectul, nici modalitatea ei, nici 
prioritatea datei, nici persoana, creditorului, ci cauza sau faptul juri- 
dic care a dat naştere creanţei. (D. Alexandresco X p. 360 urm.) 
Pivilegiile nu pot rezultă de cît din lege, afară de amanet și sunt de 
strictă interpretare, întru cit sunt excepțiuni la principiile generale. 

Privilegiile sunt generale sau speciale. 
In materie de faliment, art. 783, prevede: „dispoziţiunile codi- 

celui civil, privitoare la privilegiile asupra mobilelor se aplică și în 
materie de faliment, cu rezerva dispoziţiunilor speciale cuprinse în 
acest codice“ și cu modificările arătate în acest articol, 

Deci afară de excepţiunile create în codicele de comerț privi- 
toare la comerţul maritim și la falimente, privilegiile sunt regulate 
după codul civil. 

“ Astfel: _ i 
1. a) Privilegiile generale asupra întregului activ al falitului 

sunt create în ce privește cheltuelile de judecată, fie că aceste chel- 
tueli au fost făcute de judecătorul sindic, fie că au fost făcute de 
un creditor; o condiţie se cere numai ca acele cheltueli — în cari 
trebuesc cuprinse și cheltuelile de administraţie — să fie făcute în 
interesul tuturor creditorilor falimentului. (art. 1727 Cod. Civil). 

In privința acestor cbeltueli se face o distincțiune : cheltuelile 
de justiţie și de administraţie prevăzute în statul. judecătorului sin- 
die, primează pe cele făcute de creditori în interesul masei credale, 
căci art. 739 Cod. Com. spune „se vor reţine din patrimoniul fali- 
mentului, cu preferinţă înaintea ori căror alte datorii. 

b) Cota statului datorită conform art. 969 Cod, Com. vine ime- 
diat după cheltuelile de administraţie şi de judecată și ea se impută 
asupra întregului activ al falitului. (art. 969 Cod. Com; combinat cu 
1725 Cod. Civil). 

Acestea sunt singurele drepturi de privilegii generale in mate-
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vie de falimente, cari se exercită atit asupra averei mobile cit și imobile a falitului. 

2. Privilegiile generale asupra mobilelor : » 
a) Cheltuelile îngropărei în raport eu condițiunea și starea defunctului. 

| 
Cind un comerciant a încetat din viață înainte de a fi declarat în stare de faliment, cheltuelile îngropărei, cari se vor fi datorind în momentul pronunţărei sentinţei declarative de faliment, constituese '0 creanță în sarcina activului falimentului, ca ori ce creanță anteri- oară falimentului și se vor bucură de privilegiul stabilit prin art. 1729 al. 2 Cod. Civil (Dalloz p. 698 No. 4). 

În eaz cînd decesul falitului a avut loc după declararea sa în stare de faliment, este mai. multă dificultate, față cu dispoziţiunile falimentare, că bunurile a căror administrare a fost luată, falitului, nu pot fi întrebuințate de cit pentru lichidarea și plata datoriilor an. terioare declarărei falimentului. Cu toate acestea, interesul public, morala și buna cuviință cer ca să se facă falitului o înmormiîntare în raport cu starea lui și chiar ori cît de modestă, ale cărei cheltueli să fle plătite din activul falimentului eu preferință înaintea altor da- torii, tot ca și în cazul cînd falitul ar f muriţ înainte de a fi decla- xat în stare de faliment. | 
„(Dalloz p. 698 No. 7 D. Alezandresco X p. 382 urm,) 
Acest privilegiu nu se poate aplică și la cheltuelile făcute de falit pentru înmormîntarea unei rude din familia sa, de oare-ce pri- vilegiul se referă în lege la înmormîntarea persoanei debitorului, nu și a rudelor sale, și fiind de strictă interpretare nu poate fi aplicat pe :cale de interpretare. și Ja rude. (D. Alexandreseo X p. 382) Bo- laffio-Mas6-Dari cred că spesele de înmormîntare se datoresc și pen- tru familia falitului, invocînd în favoarea, părerei ideia emisă de legiuitor în art. 745 și 762 (ital 735 și 752) Cod. Com., părere care nu e împărtășită și de alţi autori italieni Calamandrei, Pagani. 

(Op. cit. p. 654). E 
6) Cheltuelile 'boalei celei din urmă făcută în curs de un an 

(art. 1729 al. 3). 
„Prin boala cea din urmă se înțelege nu numai boala de. care «debitorul a murit, ci și aceia care a precedat falimentul sau insol- vabilitatea lui“ zice raportorul legei tranceze din 30 Nov. 1892. Așa -că falitul dacă a încetat din viață în timpul falimentului de boala 

-de care era atins pe cînd încă nu era falit, părerea generală este, că privilegiul își are ființă, | 
(Prapolong, Priv. et hypothăques |, 137, D. Alexandresco X p. 392
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Dar dacă boala s'a ivit în urma falimentului, privilegiul nu va; 
există, după rigoarea principiilor, însă -sindicul va puteă cu autori-- 
zarea tribunalului, să plătească cheltuelile ei cu titlu de ajutor a- 
jutor acordat falitului, după art. 762 Cod. .Com. | 

(Maton Il 368: Pardessus Tr. de droit Comm. II 1194; Re- 
nouard, 'Tr. des faillites II p. 253; D. Alazandresco X p. 396 Dalloz: 
p. 698 No. 14). 

c) Salariul oamenilor de serviciu pentru un an trecut și restul: 
datoriei din anul curenţ, | i 

Salariul datorit lucrătorilor întrebuințaţi de a dreptul de către: 
falit, în timpul lunei eare a precedat declaraţiunea falimentului, sa- 
lariul datorit băieţilor din prăvălie și comișilor, pentru cele șease- 
luni cari au precedat declararea falimentului. (1729 al. 4 C. Civ. şi. 
783 al. 1 Cod. Com.) 

Legiuitorul comercial a adăogat și salariul. pe 2 luni aatorit co- 
mișilor și a specificat în ce privește lucrătorii cu ziua că numai a-- 
ceia vor fi privilegiați cari vor fi fost întrebuinţaţi direct de falit în. 
exploatarea comerţului său. Credem că legiuitorul în art 783 Cod. 
Com. nu a exclus oamenii de serviciu (servitorii) arătați în al. 4 
de sub art. 1729 C. Civ. și că vorbind de lucrători nu a înțeles a 
eselude pe servitori ci a egală în privilegiu pe lucrători cu servi- 
torii. În caz de concurs între acești privilegiați, ei participă în mod. 
egal la masa falimentului în proporție cu sumele ce li se datorese: 
de către falit. | a 

Termenele de mai sus a fost calculate după modul obicinuit de: 
“plată al acestor creditori. In adevăr unii servitori sunt tocmiți cu, 
anul, calfele sau băieţii din prăvălie se plătesc în genere la. trimestru 
sau semestru, iar lucrătorii în fie care săptămînă sau cel mult la 15, 
zile sau o lună. 

(D.. Alezandresco X p. 395), 
d) Preţul obiectelor de subzistență date debitorului și familiei; 

sale în curs de șase luni. - 
Acest privilegiu este stabilit mai mult în interesul falitului de. 

cit al creditorului. 
| Prin subzistență se înțeleg toate bunurile necesare la alimen-- 
tarea, și consumarea zilnică ; prin urmare nu numai produetele ali-- 
mentare, ci și furniturile de lemne, cărbuni, ete. ; întrun cuvint, tot 
ce este necesar la traiul omului și al familiei sale, iar nu numai 
ceia ce se consumă direct prin nutriţiune. 

(D. Alezandresco X p. 305 urm. și autorii acolo citați). 
Prin familie nu se înţeleg de cit persoanele cari locuiesc cu:
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falitul, soţie, copiii şi chiar servitorii cari trăiese sub același acope-. 
remint ; nu se înțeleg cuprinși între membrii familiei și copiii cari ar 
aveă un domiciliu și o gospodărie aparte. 

(D. Alexandresco op. cit. p. 397 urm.) | 
“Toţi creditorii cari au procurat mijloace de subzistență — în 

cari credem că întră și hainele—concură în mod, egal la activul fa- 
litului și în caz de neajungerea activului spre a fi plăţiţi egal vor 
primi _0 cotă egală, 

"e) Articolul 1729 Cod. Civil aplicabil în materie de faliment 
prevede în aliniatul final că atunci cînd valoarea imobilelor n'a fost 
absorbită de creanţele privilegiate și ipotecare, partea din preţul lor 
ce mai rămine se va afectă cu preferință la plata creanţelor arătate 
prin prezentul articol. | N 

Această dispoziţiune de favoare se aplică numai privilegiilor 
prevăzute de art. 1729 ş 2—5, căci privilegiul relativ la cheltuelile de 
judecată, se întinde de drept asupra mobilelor și imobilelor debi- 
torului. | 

(Vezi Alexandresco op. cit. p. 399). | - 
3. Privilegiile speciale mobiliare. | 
a) Privilegiul loeatorului ; acest privilegiu aparţine ori cărui locator 

în genere. Art. 1730, 10 C. Civ. vorbește de proprietar, însă acest cu- 
vint este sinonim cu locator ; astfel locatorul fie el proprietar, pose- 
'sor, uzufructuar. ete. sau chiar locatar principal, se folosește de a- 
cest privilegiu ; această ideie reiesă și din disp: art. 16 din legea 
proprietarilor și 610 pr. civ. 

(Alezandresco Xp, 405 și autorii. citați). 
Privilegiul proprietarului în genere se exercită asupra tuturor lu- 

erurilor și mărfurilor falitului cari s'ar află în magazinele și casele 
închiriate falitului și cuprinde toată chiria sau arenda pe anul curent, 
cum și pe tot timpul ce rămîne a curge pînă la expirarea contractu- 
lui, în caz cînd contractul este autentic sau are o dată certă ; în 
lipsă de contract autentic sau cu dată certă, locatorul are privilegiu 
numai pentru chiria sau arenda pe anul curent și pe anul viitor. 

O excepţiune se face la aceste regule, în caz cînd locatarul e 
declarat, falit. Proprietarul nu poate pretinde de cât chiria sau arenda | 
pe un an de la data declarărei falimentului, atunci cînd judecătorul 
sindie, cu autorizaţiunea majorităţei în sume a creditorilor va cere 
și obţine desființarea contractului (art. 721) dar în acest caz se va 
da proprietarului o dreaptă despăgubire ; aceasta este o derogare la 
«dreptul comun, creată în interesul masei credale a falimentului.
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(În acest sens C. XW. Toneanu Falimente p. 197 urm., M. 4. Dumitrescu VI p. 589, D. Alexandresco IX p. 221 urm.). 
Dacă părţile prin contract au stabilit cuantumul despăgubirilor- nu se va respectă voinţa lor, căci textul art, 721 Cod. Com. derogă de la principiul libertăţii convențiunilor, derogare admisă în codul civil în art. 969 (vezi D. Alexandresco IX p. 223 nota 1); se excep- tează cazul cînd rezilierea s'a hotărit înaintea, declarărei falimentu- lui prin sentință rămasă definitivă căci atunci avem lucru judecat. (D. Alezandresco op. cit. nota 2), 
Privilegiul loeatorului are loc asupra tuturor lucrurilor și măr- furilor din magazinele închiriate falitului pe cit timp aceste obiecte se găsesc în magazin. _ 
Codul de comerţ în art. 783 $ 2 prevede o excepţiune la cele sta- bilite în art. 1730 C. Civ. în ce privește mărfurile eșite din magazine sau din locurile unde locatarul îşi exercită comerțul sau industria sa, cu o condiţie ca cei de al treilea să fi dobîndit drepturi asupra acelor mărfuri, însă și în acest caz chiar, drepturile proprietarului se vor întinde asupra, mărfurilor eșite din magazine sau din locurile... ete., chiar dacă s'a dobindit de terţii drepturi asupra lor, dacă se va probă. și stabili că mărfurile au fost sustrase în mod fraudulos din locu- „rile indicate în text. Negreșit că această dovadă incumbă locatorului care invoacă sustracțiunea frauduloasă și proba contrară e admisi- bilă celor interesaţi. 

(În același sens Vidari VIII 482; L. Bolaffio- Mase Dari pag. 686 urm.). - 
b) Privilegiul sumelor daturite pentru seminţe, sau pentru chel- „tuiala recoltei anului curent și pentru instrumente de exploatare. Se poate întimplă ca un comerciant, ca o ramură o activităţei -sale co- merciale să fie și cultivator de moșie; în acest caz apare și privi- legiul de mai sus vinzătorilor de semințe asupra prețului recoltei pe „cari ei au produs-o; acelor cari au luat parte directă la ararea şi sămănarea pămintului tot asupra preţului recoltei cum şi acelor cari au procurat instrumentele de exploatare însă numai asupra preţului acelor instrumente (D. Alezandresco Xp. 437 urm.); doctrina admite privilegiul asupra preţului instrumetitelor nu numai celor cari le-au vindut dar și acelora cari le-au. reparat sau îmbunătățit. 

_(D. Alezandresco 0p. cit. p. 442 şi autorii citați). 
€) În materie de faliment cheltuelile făcute cu conservarea unui lucru mobil aparținind masei credale, se suportă de judecătorul sindic din activul falimentului și aceste cheltueli prin excepţie la dreptul comun, constituind cheltueli de administrație sunt privilegiate



Art, 783 29% 
înaintea tuturor creanţelor ; aceasta potrivit art. 739 comb. cu 752 
al. 2 Cod. Com. 

d) În ce priveşte preţul pentru lucrurile mobile neplătite le- 
givitorul în art. 783 al. 3 Cod. Com. crează o excepţiune în ce pri: 
vește preţul neplătit al mașinelor de importantă valoare, întrebuin- 
țate într'o exploatare industrială, manufacturieră sau agricolă. 

| Pentru existenţa acestui privilegiu legiuitorul stabilește în art, 
"783 al. 3: 1) Ca maşinele să fie de o valoare importantă, (al cărei 
cuantum este lăsat suveranei aprecieri a judecătorilor); 2) să fie în- 
trebuinţate de falit într”o exploatare industrială, manufacturieră sau 
agricolă ; 3) să fie vindute sau predate falitului anterior celor trei 
ani cari au precedat declararea în faliment şi 4) vinzătorul să fi 
transcris actul de vinzare în cele trei luni de la predarea maşinelor 
în primirea cumpărătorului în ţară, în registrele de . transeripțiune 
imobiliară a tribunalului în jurisdicțiunea căruia s'au așezat; mașinele. 

Lipsa unei din aceste condițiuni face inadmisibil dreptul de 
privilegiu. 

(Bolaffio- Mas€ Dari p. 692 urm. ; Î. N. Cezărescu- Dan p. 123). 
Jurisprudenţă. 1. Creaaţa so- 

ției falitului, doveditoare că a plă- 
tit cu dota sa mașinele stabili- 
-mentului iudustrial al soţului său, 
nu poate fi considerată ca, privi- 
legiată și opozabilă celorlalţi ere- 
ditori de cit numai dacă s'a tran- 
scris conform art. 783 al. 2 Cod. 
Com. 

0. Cas. II No. 
582 urm. 

2. Proprietarul pentru chiria, a- 
nului curent are dreptul a f 

85/9091 Bul. p. 

plătit cu privilegiu conf. art. 1730; 
„Cod. Civil. Anul curent este anul 

în cursul căruia s'a produs faii- 
mentul chiriașului. 

Trtb. Ilfov Com. 2982/900 ; O. 
Apel Buc. II No. 22/901 în Drep- 
tul No. 26/902. 

3. Creanța pentru preţul ne- 
plătit al maşinelor de importantă 
valoare, întrebuințate într'o ex- 

„Ploatare industrială, este privile- 
giată ăsupra mașinelor vindute și 
predate falitului în cei trei ani 
cari au precedat declaraţia fali-   

mentului, cu toate că aceste ma- 
şini ar fi devenit imobile prin. 
destinație, | 

C. Apel lași II No. 29/95 în 
C, dud, pe 189% p.75.. 

4. Pentru ca salariul datoritlu- 
crătorilor de către. un falit să, 
poată fi înseris în tabloul credi- 

“torilor cu privilegiu trebue două. 
condițiuni esenţiale : 1) Ca lueră-- 
torii. să fi fost întrebuinţaţi direct; 
de falit şi 2) Ca salariul datorit; 
să parvină din munea prestată în 
timpul lunei care a precedat de- 
claraţiunea de faliment. 

C. Apel Iași Il No. 
C, Jud. pe 189% p. 75. 

5. După art. 786 (azi 783) Cod. 
Com. se cere pentru stabilirea și 
conservarea privilegiului asupra, 
mașinelor vîndute, transerierea 
în registrul de transcripțiuni a 
actului din care rezultă vinza- 
rea, și creanța sa. 

Dacă prin contract nu se con- 
stată vînzarea unor obiecte certe 
și a unor obiecte cari nu erau în 

29/95 în
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ființă și cari în urmă puteau fi 
predate, ci a unor obiecte cari nu 
erau și cari după ce se confecţi- 
onau erau a fi predate, și dacă 

“obligaţiunile luate prin -contract 
se realizau numai prin predare, 
“cînd se și eliberă factura ca act 
-doveditor a mașinelor vindute şi 
A preţului lor, în aceste condițiuni, 
factura fiind actul eare  conataţă 
obiectele vindute și predate și 
preţul lor, factura este actul în 
sensul art. 786 (azi 783) al. 3 C. 
Com. din care rezultă vinzarea și 
creanţa. 

Prin transcrierea acestui act se 
stabilea, și se conservă privilegiul 
vînzătorului mașinelor, căci dacă 
Sar fi transcris contractul, nu s'ar 
fi știut nici cite maşini s'au vin- 
„dut nici care e preţul lor. 

C. Cas. I1 No.-59/96 Bul, pg. 
621 urm. 

6. După dispoziţiile art. 783 al. 
1 C. Com. comb. cu 1729 al. 4 
C. Civ. rezultă că în materie de 
faliment, salariile comișilor și al 
băieţilor de prăvălie sunt datorite 
pe cele șase luni cari au prece- 
dat declaraţiunea în faliment și 
sunt considerate creanţe privi- 
legiate. Astfel fiind, directorul 
unei societăţi falite datorește taxa, 
de 30/0 asupra, salariului său, pînă 
la expirarea privilegiului legal și 
prin urmare, nu poate fi scăzut 
de la această taxă mai înainte de 
expirarea, privilegiului, 

C. Cas. III No. 296/1909 în 
Jurispr. No. 31/909. 

7. In caz de anularea uni vin- 
zări, în urma exerciţiului acţiunei 
frauduloase, de către creditorii 
fraudaţi, cumpărătorul nu se poate 
despăgubi de preţul eșit din vin- 
zarea imobilului împreună cu cre- 
ditorii cari au urmărit imobilul, 
ci numai din prisosul ce va ră. 

Art, 

  

  

783 

mine din preţ în urma satisface- 
rei creditorilor. | 

C. Cas. II din 24 Mart, 1898 
Bul. Cas. p. 555. 

8. Industriașul care a lucrat 
materia primă furnizată în acest 
scop de comitentul său, acum fa- 
lit, are asupra acestei materii lu- 
crate, dreptul de retenţiune. 

C. Apel Torino 12 Marte 1884 
în Ingaramo. 

9. Privilegiul industriașului a- 
supra mărfurilor lucrate, nu dă 
loc la dreptul de retenţiune, dacă 
în caz de faliment al proprieta- 
rului, industriașul nu a putut re-. 
fuză sindicului predarea mărfurilor, 

O. Apel Pizenze 18 Dec. 1886 
în Ingaramo. 

10. In caz de moratoriu, urmat 
de deelarațiunea în faliment, sala- 
riul comișilor este privilegiat pen- 
tru cele 6 luni anterioare decla- 
raţiunei în faliment. 

Salariile pentru serviciile aduse 
în intervalul dintre acordarea mo- 
ratoriului şi declaraţiunea fali- 
mentului vor fi achitate ca și 
cheltuelile de administraţiune pre- 
luîndu-se conform art. 819 (ital. 
809) Cod. Com. : 

C. Apel Torino 5 Dec. 189. în 
Ingaramo. 

11. Locatorul este în drept a 
pretinde ratele chiriei pentru casa 

„de locuinţă dată falitului, în caz 
cînd posedă act sub semnătură 
privată, avind dată certă anteri- 
oară încetărei plăţilor, cu rezerva 
dreptului de subinchiriere, din 
partea masei credale. 

Privilegiul locatornlui, pentru 
încasarea chiriei este limitat la 
mobilele cari împodobese imobilul 
închiriat și nu se întinde la obiectele 
mobile ale sublocatarului falit. 

C. Apel Trani 16 Sept. 1889 
în Ingaramo. 

12. Privilegiul din art. 783 n.



Art. 783—784 

3 (ital. 773) C. Com. relativ la, 
prețul neplăţit al mașinelor 'în- 
trebuinţate într'o exploatare .in- 
dustrială, manufacturieră, sau .:a-. 
gricolă, are loe numai în cazul 
de concurs între creditori, în ur- 
ma falimentului iar uu cu ocazia 
unei executări ordinare. 

C. Napoli 22 lun. 1889 în Ingramo. 
13. Privilegiul vinzătorului de 

maşini menţionat în art. 783 (ital. 
1773) este preferit asupra acestor 
maşini contra privilegiului loca- 
torului. _ 
0. Ap. Torino 21 Dec. 1892 în Ingr. 

14. Actorii, în caz de falimen- 
“tul directorului teatrului la care 
sunt atașați, nu se bucură, de pri- 
vilegiui stabilit de art. 783 (549 
fr.) cod com. pentru plata sala- 
riului lor ; ei nu pot fi conside- 
rați ca oameni de serviciu, lucră- 
tori sau comişi. 

Aiz 10 Mart 1861 ; Paris 20 lu- 
mie 1863; Tri. Havre 14 lan. 
1865; Trib. Seine 23 lulie 1885; 
“Contra: Montpellier 25 Mart 1862; 
în Cohendri Darias ; vezi în Na- 
mur III No. 1958 p. 275. 

15. Asemenea, în ce priveşte pe 
muzicanţii de orchestră (trib. Ha- 
vre 14 lan. 1875) șipe pompierii 
teatrului (Pr:b. Seine 22 Iulie 1885) 
tot în Cohendi-Darras. 

16. Asemea administratorul ge- 
meral al unui concert, care afară 
de apuntamente fixe, primește o 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 784. Judecătorul sin- 
dic va forma. lista credito- 
rilor cari pretind a avea 
dreptul de gaj sau alt pri- 
vilegiu asupra mobilelor. 
Contestaţiunile asupra exis- 
tenţei privilegiului vor fi 
rezolvate după dispoziţiile   
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parte din beneficii nu poate fi tre- 
cut în nici o categorie de aniploian- 
ţi cărora legea le acordă un privile- 
giu pentrusalariul lor; einu pot fi cu- 
prinşi între oamenii de serviciu nici 
nu pot. fi consideraţi între comiși. 

Paris 20 Mai 1879, în Cohendy- 
Darras. 

17. Asemenea privilegiul co- 
mișilor unui comerciant declarat 
falit, pentru plata salariului pe 
şease luni nu se aplică acelui care 
fiind în serviciul casei comerciale, 
nu cu titlu de simplu impiegat 
dar cu titlu de gerante, cu o bo- 
nificațiune în ce priveşte afacerile 
tratate direct de el ca gerante. 

- Lyon 1 April 1881 în Cohendy- 
Darras. 

18. Privilegiul acordat de arte 
783 (549 fr.) cod. com, lucrători- 
lor întrebuinţaţi de falit, pentru sa- 
larul datorit în timpul lunei care a 
precedat; declaraţiunea falimentu- 
lui, nu există de cit în profitul lu- 
crătorilor cari au fost întrebuințaţi 
direct de falit ; acest privilegiu nu 
poate fi invocat de comisionarul 
care a întrebuințat lucrători în exe- 
cutarea lucrărilor cu care falitul îl 
însărcinase a le îndeplini, nu im- 
portă dacă eomisionarula plătit pe 
lucrători pentru falit, din aceastăne. 
putind rezulta nici o subrogaţie în 
privilegiul lucrătorilor. 

Rouen 10 Nov. 1860 în Cohen. 
Ay-Darras, 

CODUL COM. ITALIAN 

Art, 774. ll curatore deve 
presentare al giudice dele- 
gato lelenco dei creditori 
che pretendono di aver di- 
ritto di pegno od altro pri- 
vilegio sopra i mobili. 

Le contestazioni sull'esis- 
tenza del privilegio sono
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art. 772 şi următoarele. 
(Com. 772, 777, 819; Ital. 
774; Fr. 551; Belg. 547). 

Art. 785. Dacă preţul mo- 
bilelor supuse la un privi- 
legiu special, nu ajunge pen- 
iru plata creditorilor privi- 
legiaţi, aceștia concură pen- 
tru rest cu creditorii chiro- 
grafari la distribuirea celei 
alte părţi de activ. | 

(Com. 718, 783, 789 ; Ital. 
775; Fr. 548). 

Bibliografie, 

  

Art. 784—785 

decise secondo le disposi- 
zioni dell'articolo 763 e se- 
guenti. 

Art. 775. Se il prezzo dei 
mobili soggetti a speciale 
privilegio non basta al pa- 
gamento dei creditori pri- 
vilegiati, questi concorrono, 
in proporzione di quanto 
rimane loro dovuto, coi cre- 
ditori chirografari nella dis- 
tribuzione del resto dell'at- 
tivo. 

Al. Degr€ UI p. 161 urm.; L. N. Cezărescu-Dan p. 123 urm. Vidari VIU p. 491; L. Bolaffio-Masc Dari p. 700 urm.; Bohl p. 488 urm.; Al. Inga- ramo p. 493; Rivitre p. 760, 765 ; Namur UI p. 280 urm.; Rogron p. 1137 urm., p- 1144 urm. ; Dalloz p. 698 și 705; Cohendy-Darras II p. 184 urm., 191. 
Notă. Pentru ca dispoziţiunile din art. 785 (ital. 775) Cod. Com. să fie aplicabile se cer trei condițiuni : 1) existenţa și validitatea unei creanţe privilegiate, admisă la pasiv ; 2) vînzarea — autorizată, de tribunal și efectuată prin licitaţie publică — a obiectelor supuse privilegiului ; 3) plata creditorului privilegiat cu suma rezultată din vînzare, care plată nu acopere creanţa privilegiată. 
Cuncurind aceste trei condițiuni, creditorul pierde privilegiul, lipsind obiectul și devine un creditor chirografar pentru restul cu care a rămas neacoperită creanţa sa. 

- Dacă creditorul s'a opus la vinzarea obiectului, se vor aplică | dispozițiunile art. 782 (ital. 772) Cod. Com. 
(În -acest sens £. Bolaffio- Mast Dari p. 702). 

Jurisprudenţă. 1. Restul pre- țului datorit pentru mobilele care 
se găsesc în posesiunea falitului, 
e o datorie privilegiată fără să 
fie trebuință ca datoria să fi fost înscrisă sau transcrisă în vre un 
registru. 

C. Apel Galaţi 11 No. 14/96 în 
Dreptul pe 1896 p. 286. 

2. Creanţe privilegiate sunt a- 
cele cărora legea din cauza cali- tăţii lor, le dă op preferinţă de a 
fi plătite înaintea, altora, fie chiar 
ipotecare, indiferent de data cînd   

ele s'au născut, de sunt sau nu 
anterioare sau posterioare ace- 
lora înaintea cărora se preferă ; 
iar creanțele privilegiate ale te- 
zaurului public, adică ale statului 
și ordinea în care se exercită ele, 
sunt, regulate prin legile speciale 
ce le înființează. 

C. Apel Iași 1I No. 27/903 în 
C. Jud. 52/903. 

3. Statul nu poate urmări în 
mod individual și separat pe de- 
bitorul său, care a fost declarat 
în stare de faliment, atunci cînd



“Art. 784—785 

creanța sa nu este o creanță pri- 
vilegiată care să afecteze în mod 
special unele bunuri ale falitului. | 

C. Cas. 111 No. 375/903 în Ju- 
risprudenţa No. 34/9190. 

4. Dacă preţul vinzărei gajului 
excâde creanţa creditorului ga- 
gist, surplusul: aparţine masei fa- 
limentului ; dacă acest preţ este 
inferior creanţei, creditorul gagist 
concură pentru rest cu creditorii 
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chirografari ; de aci eonsecinţa + 
că creditorul gagist, nu va putea, 
înainte de a face să se vindă ga- 
jul, să se prezinte a primi divi- 
dende, chiar în cazul cind s'a a- 
cordat un concordat falitului, în- 
înu cît vînzarea gajului numai, 
va puteă face a se şti dacă el 
va mai: puteă fi :creditor. 

0. Apel Paris 16 Dec. 1836 îm 
Dalloz p. 698. 

 



SECȚIUNEA II 

Despre creditorii privilegiați sau ipotecari asupra 
imobilelor 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 786. Dacă una sau 
mai multe repartiţiuni a 
preţului bunurilor mobile 
se face înainte de distribui- 
rea preţului imobilelor, cre- 
ditorii privilegiați sau ipo- 
tecari, ale căror creanţe sunt 
“verificate, concură la acele 
repartiţiuni cu întreaga lor 
creanţă, .cu rezerva dedu- 
cerilor mai jos arătate. 

(Com. 787; C. Civ. 1718, 
1737,. 1647; Ital. 776; Fr. 
592, 553; Belg. 549). 

Art. 787. Creditorii pri- 
vilegiaţi sau ipotecari cari, 
după vinzarea mobilelor, 
sunt definitiv colocaţi asu- 
pra imobilelor în rang util 
entru totalitatea creanţelor 

or, nu vor primi partea din 
prețul ce li se cuvine decit 
deducindu-se dintrinsa su- 
mele ce ei au primit deja 
din repartiţiile masei chi- 
rografare. Su mele astfel dis- 
trase, nu rămin pentru cei-   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 776. Se una o piu 
ripartizioni del prezzo dei 
beni mobili ha luogo pri- 
ma della distribuzione del 
prezzo degli immobili, i cre- 
ditori privilegiali o ipote- 
carii, i crediti dei quali sono 
giă verificati, concorrono 
alle ripartizioni in propor- 
zione dell'intiero loro cre- 
dito, salve le separazioni 
accennate in appresso, 

Art. 777. 1 creditori pri- 
vilegiati o  ipotecari. che 
dopo la vendila degli im- 
mobili sono definitivamente 
collocati sul prezzo in grado 
utile per la totalită dei loro 
credili, non ricevono la 
quota di prezzo loro asse- 
enata che falta deduzione 
delle somme da essi rice- 
vute nelle ripartizioni della 
massa chirografaria. 

Le somme in tal modo



Art. 786-—787 

lalţi creditori ipotecari, dar 
sunt atribuite masei chiro- 
graiare şi distribuite nu- 
mai el. - 

(Com. 786; Ital. 777; Fr. 
554 ; Belg. 550). 

Bibliografie, 
I. N. Cezărescu-Dan p. 12% urm. 
laffio-E. Mase Dari p. 703 urm. 
Namur III p. 285 urm. 
N pag. 191 urm. 

30% 

detratie non rimangono agli 
aliri creditori ipotecari, ma 
sono devoluite alla massa 
chirografaria. e in essa dis- 
tribuite. 

Al. Degr6 ut p. 162 urmm.; i. Dimitriu Curs p. 1370 urm. 
; Vidari VIII p. 491 urm, 
AL Ingaramo p. 493 urm. ; Biviăre p. 765 urm. 

; Rogron p. 1148 urm. 

; Bobl p. 489 urm. ; L. Bo 

; Dalloz p. 705 urm.; Cohendy-Darras. 

Doctrină. Condiţiunea fundamentală ca un creditor privilegiat: 
sau ipotecar asupra imobilelor falitului să se bucure de dreptul a- 
cordat de art. 786 (ital. 776) cod. com., este: în: mod evident acea a, 

validităţei creanţei cu dreptul asupra bunurilor imobile ale falitului, 
creanţă verificată conform cu legea. 

O a doua condiţiune care rezultă din art. 786 ese că mai îna- 

inte de distribuțiunea preţului imobilelor să aibă loe. cel „puţin o re- 
partiţiune a preţului averei mobile a falitului. 

Cînd repartițiunea preţului averei mobile nu a avut loc, credi- 
torii ipotecari și privilegiați asupra imobilelor nu au drept să pretindă. 

a se face o distribuţiune a preţului mobileler — asupra cărora au: 

drept în primul loc creditorii privilegiați sau gagişti asupra mobilelor.. 
O a treia condiţiune, este acea a existenţei preţului averei mo- 

bile ; condiţiune care implică existența averei mobile. 
A patra condițiune a concursului ereditorilor ipotecari sau pri - 

vilegiaţi cu cei chirografari este ca cota preţului ce urmează a li se: 
distribui să nu fie mai mare de cît cotele distribuite celorlalţi creditori. 

(L. Bolaffio Mas6 Dari p. 708 No. 317). 

Jurisprudenţă 1. În caz de vin- 
zarea forțată a bunurilor imobile | 
ale unui falit, ereditorul ipotecar 
are dreptul a fi colocat în rang 
util cu ipoteca sa, nu numai pen- 
tru capital, dar și cu procentele 
datorite pe doi ani anteriori zilei | 
deelarărei falimentului. 

Tr. Firenze 9 lulie 1887 în In- 
garamo. 

2. Prineipiul stabilit în arţ. 777 
și 778 (Rom. 787, 788) cod. com. 
se va aplică odată ce euratorele 
(la noi judele sindic) falimentului 
a fost autorizat a plăti un credi-   

tor ipotecar cu sumă din activul 
falimentului. 

Apel Milano 10 Sept. 1887; A- 
pe! Venezia 3 Dec.. 1999, în Inga-- 
ramo. 
3 Dispoziţiunile: art... 553, 554 

r. (786, 787 rom.) cod. com. își 
a apiicaţiunea ori de cite ori. 
distribuțiunea, preţului averei mo-- 

' biliare a falitului are loc înaintea 
distribuirei preţului imobilelor fa- 

: litului. 
Acel care întrun faliment, este: 

"în același timp er editor ipotecar și 
- ereditor chirogratar, are dreptul
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să ia parte, — pentru dividendul 
calculat asupra totalităţii ereanţei 
sale, —1a distribuirea banilor pro- 
venind din masa chirografară ; cu 

„toate că se ordonase distribuirea 
preţului imobilelor falitului, nu e 
trebuință a se aşteptă închiderea 
tabloului de ordine la distribuirea 
“sumelor din preţul imobilelor, spre 
a se ști rezultatul colocărei aces- 

“tui creditor asupra imobilelor fa- 
litului. 

„Rouen 6 Iulie 1843. 
4. Art. 553 fr. (rom. 786) eod, 

“com. care în materie de faliment 
autoriză creditorii ipotecari a 
concură la repartițiunile mobi- 
liare, cînd. vinzarea averei mobile 
precede pe acea a imobilelor, şi 
dă loc la repartiţiuni înainte de 
distribuirea preţului imobilelor, se 
aplică acest text și cazului cînd 
ipoteca afectează imobile situate 
în țară străină ea și în cazul cînd 
ea grevează imobile situate în țară. 

    

Art. 786—788 

Paris 16 Iulie 1631 în Cohendy 
Darras. 

5. Dacă se va plăti unui ere- 
ditor ipotecar o sumă de către 
masa chirografară, în achitarea 
creanței ipotecare, masa este sub- 
rogată în drepturile creditorului 
ipotecar pînă la concurenţa su- 
mei plătite și poate în consecinţă 
a face să fie colocată în masa i- 
potecară, cu suma plătită eredi- 
torului ipotecar. Creditorii ipote- 
cari posteriori nu pot pretinde că 
suma plătită de masa chirogra- 
fară, în achitarea creditorului i- 
potecar anterior, diminuiază ac- 
tivul său şi că nu poate fi colo- 
cată în consecință de cît dedu- 
cîndu-se această, sumă, pentru 
care masa falimentară plătind 
propria-i datorie, nu poate pre- 
tinde nici o subrogaţiune. 

Cas. fr. 4 Iulie 18814 în Cohen- 
dy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 788. Dacă creditorii 
privilegiați sau ipotecari nu | 
au fost colocaţi de cit pen- 
tru o parte din creanţele 
lor asupra preţului imobi- 
lelor, drepturile lor asupra 
masei chirografare sunt de- 
finitiv regulate în proporţie 
cu sumele pentru cari ei au 
mai rămas creditori în ur- 
ma acelei colocaţiuni, și 
masa va fisubrogată, în lo- 
cul lor, pentru aceea ce ei 
vor fi primit, după dispozi- 
țiile art. 786, peste Propor- 
ţiunea părţei creanţei neco- 
locate. 

(Com. 786, 787; Ital. 778; | 
Fr. 555; Belg. 991). 

      

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 778. Se i creditori 
privelegiati o ipotecarii non 
sono collocati sul prezzo 
degli immobili che per una 
parte dei loro crediti i loro 
diritti sulla massa chirogra- 
faria sono regolati definiti- 
vamente in proporzione del- 
le somme delle quali sono 
rimasti creditori dopo la 
collocazione, e la massa € 
surrogata in loro luogo per 
cio che avessero conseguito 
secondo le disposizioni del- 
larticolo 776, oltre la pro- 
porzione della parte del 
credito non collocata.
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CODUL COM. ROMÎN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 789. In privinţa cre-| Art, 779. Ai creditori pri- ditorilor privilegiați sau i- vilegiati o ipotecari, che potecari, cari nu au fost co-| non sono collocati sul prez- locaţi în rang util asupra | zo in grado util o che non prețului sau cari nu sunt| sono intieramente soddis- plătiţi integral cu preţul i- | fatti sul prezzo degli immo- mobilelor, se va aplică dis- | bili, si applica la disposi- poziţiile art. 785. zione dell'articolo 775. (Com. 718, 786, 787, 788; 
Ital. 779; Fr. 556; Belg. 552). 

Bibliografie. V. Dimitriu curs p. 1375 'urm.; î. N. Cezărescu-Dan p. 125 urm. ; Bobi p. 490 urm.; L. Bolaffio-Mas6 Dari p. 712 urm.; Vidari VIII 491 urm. ; Rivitre p. 765 urm. ; Namur [II p. 286 urm.; Al. Ingaramo p. 494; Rogron p. 1156 urm. ; Dalloz p. 707 ; Cohendy-Darras II p. 192 urm. 

  
Doctrină. |. Un creditor ipotecar avea de luat 8000 lei în [ rang ; vin apoi 6000 lei în II-lea, rang și 4000 lei în III rang; se face repartiţia 'bunurilor mobiliare. și creditorii dobindese toţi cite 50%0. Se vinde imobilul grevai cu ipoteci obţinîndu-se 11000 lei ; din această sumă I ipotecar ia 4000 lei restul creanței ; cel de alII-lea ipotecar care ar fi avut .a primi 3000 lei din preţul imobilului nu trebue acoperit cu întreaga sumă căci garanţia sa ipotecară, nu eră suficientă pentru totalitatea ereanţei sale. Creanţa sa de 6000 lei a fost acoperită pe jumătate din preţul imobilului, deci pentru cealaltă jumătate a rămas hirografar, și urmează a figură la repartiție nu- mai cu 50%, asupra celor 3000 lei remași din preţul imobilului; astfel, fiind că repartiția a precedat colocarea în tablou a creditorilor ipotecari, din preţul imobilului nu va primi de cît 1500 lei iar ceilalţi bani se vor reţine căci nu-i aparțin și se vor da masei credale, întru cit al treilea creditor n'are drept ca ipotecar asupra lor, , (V. Dimitriu Curs Drept Com. p. 1377 urm.) 

2. Creditorii ipotecari sau privilegiați asupra imobilelor, neco- loeaţi asupra preţului imobilelor de cit pentru o parte numai din cre- anța lor, concură la masa, chirografară, cu restul din creanța ipote- cară rămas neachitat, dreptul lor asupra masei chirografare, nepu- tindu-se exercită, pe baza întregei creanţe, și nici pentru o cotă mai mare de cît creditorii 'chirografari. In acest caz restul concurent se determină fără a se ține seamă de dobinzile exigibile în urma, datei sentinței deelarative de faliment, (Pagani p. 111 $ 79) conf. art. 718 (ital. 700) Cod. Com. 
(L. Bolaffio-Mast Dari Na. :321 p. 713).
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3. Întrun faliment sunt creditori ipotecari și chirografari și a- 
nume : 1) un creditor ipotecar pentru 45.000 lei, 2) un creditor ipo- 
tecar pentru 35.000 lei și 3) doi creditori chirografari ; întiiul pentr 
10.000 lei și al doilea pentru 10.000 Jei în total 100.000 lei. 

Vinzarea averei imobiliare se face înaintea celei mobiliare şi 
se obține 70.000 lei. 

Asupra acestui preţ se va da: 40.000 lei primului creditor ipo- 
tecar și restul de 30.000 lei celui de al doilea ipotecar... 

Așă că primul ipotecar e complectat achitat şi cel de al doilea 
ipotecar este descoperit cu 5000 lei. 

Din vinzarea averei mobile se obține 24.000 lei, cu cari trebue 
să se acopere 5.000 lei rest datorit celui de al doilea creditor ipo- 
tecar și 25.000 lei celor doi creditori chirografari ; cum preţul re- 
zultat este de 24 mii și pasivul de 30 mii urmează că se va plăti 
80%, fie cărui creditor neachitat între cari și al 2-lea ipotecar care 
concură pentru restul creanței sale cu creditorii chirografari. 

În consecință vor primi” creditorul ipotecar 4000 lei, primul 
creditor chirografar 8000 şi cel de al doilea creditor chirografar: 
12,000 lei. 

(Din Rogron pag. 1149 urm.). 

Jurisprudenţă. |. Fidejusorele 
care a garantat creditorilor cehi- 
rografari plata unei părţi din cota 
concordatară se înțelege că a 
prestat zisa garanţie în favoarea 
creditorilor ipotecari pentru acea, 
parte din creanţele lor cari nu a 
reușit a fi achitată prin ipotecă. 

C. Apel Torino 14 Dec. 1885 
în Îngaramo. 

2. Dispoziţiunile art. 553 și urm 
fr. (rom. 786 urm.) Cod. Com. nu 
sunt aplicabile îp caz de concor- 
dat; aceste articole, în adevăr, au 
drept obiect să proteagă intere- 
sele masei. chirografare, care ar 
dispărea în urma concordatului. 
Prin urmare, creditorii ipotecari 
sau privilegiați, nu pot în nici un 
caz,—pe cit timp nu este stabilit   

ordinea lo—să invoace dispozi- 
țiunile concordatului încheiat cu 
debitorul, și nici să pretindă de: 
la acesta, o parte, chiar provizo- 
rie, din dividendele promise. 

C. Cas. fr.25 Mai 1861; Rouen. 
25 lan. 1835; Comp. Bâdaride III 
n. 976 bis; Lyon Caen et Renault 
VIII n. 719 din Cohendy-Darras 
pag. 193. 

3. Creditorul ipotecar care nu 
vine în rang util, este trecut în- 
tre creditorii chirografari ; trebue 
cu mai mult cuvint, clasat între 
acești creditori. cind este decăzut 
din rangul ipotecar prin efectul 
unui stelionat 1) comis în preju- 
diciul său de către falit. 

C. A. Bordeaux 9 Dec. 
din Dalloz No.. 3 p. 707. 

1834 

1): Stelionat delict comis de acel care vinde sau ipotecează un bun, asupra.. 
căruia ştia că nu e proprietar sau care arată ca libere de. sarcini. bunuri ipotecate,. 

(Larousse Dictionnaire illustrâ)



SECŢIUNEA III 

Despre drepturile femeiei falitului 

CODUL COM, ROMÎN 

Art. 790. In caz de fali- 
ment al barbatului, femeia 
reiă imobilele dotale, cu 
dreptul de a percepe veni- 
turile, precum și imobilele 
parafernale care-i aparţi- 
neau în momentul căsăto- 
riei și pe acelea pe cari le-a 
dobindit în timpul căsăto- 
riei, provenind din cauze 
juridice anterioare, sau prin 
efeciul unei donaţiuni sau 
succesiuni testamentare sau 
legitime. 

(Com. 791; C. Civ. 1233 
şi urm., 1283; Ital. 780; 
Fr. 557; Belg. 553). 

Bibliografie, V. Dimitriu curs p. 1380 urm.,; 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 780. Nel. caso di fal- 
limento del marito, la mo- 
glie ritiene gli immobili do- 
tali con diritto a percepirne 
i frutti e cosi pure gli im- 
mobili parafernali che le 
appartenevano al tempo del 
matrimonio, e quelli che 
durante il matrimonio le 
sono pervenuti in dipen- 
denza di rapporti giuridici 
ad esso anteriori, ovvero 
per donazione o successione 
testamentaria o legittima. 

7 

T. Stelian curs ; AL. De- ere UI p.163; D. Alexandresco VIII p. 346; C. N. Toneanu falimente p. 192; C. Nacu II p. 131; Bobl p. 491; Vidari VII p. 512 urm.; L. Bolaffio-E. Mase Dari p. 715 urm.; Al. Ingaramo p. 49% urm. ; Rividre p. 767 urm.; Namur Ul p. 290 urm.; Rogron p. 1161 urm. ; Dalloz p. 707; Cohendy-Darras II p. 193. 

Art. 791. Femeia va reluă 
asemenea imobilele dobin- 
dite de dînsa și în numele 
ei, cu banii provenind din 
înstrăinarea bunurilor care-i 
aparțineau în momentul că- 
sătoriei, sau cari i-au par- 

Art. 781. La moglie ri- 
liene pure gli immobili da 
essa ed in suo nome ac- 
quistati con danaro prove- 
niente dallalienazione dei 
beni che le appartenevano 
al tempo del matrimonio, 

20
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venit în urmă prin unul din 
modurile arătate în artico- 
lul precedent, cu condițiune 
însă numai ca, în contrac- 
tul de achiziţiune, să se de- 
clare expres această între- 
buinţare și ca proveniența 
banilor să fie stabilită prin- 
trun inventar sau prin ori 
ce ali act cu dată certă. 

(Com. 790, 792, 793 și 
urm.;_ llal. 781; Fr. 558; 
Belg. 554). | 

Bibliografia de sub art. 790. 

Dezbaterile Adunărei Deputaţilor: . 
materia aţinsă de titlul a] treilea, e 

este vorba de drepturile femeei. 193 se zice că femeea își reii imobilele sale. Ași dori să știu dacă în spiritul legiuitorului, 

D. 0. C. Arion: Dlo, 
importantă în falimente, 

In art. 

  

Art. 790—791 

o le pervennero in uno dei 
modi indicati nell'articolo 
precedente, sempreche nel 
contratto di acquisto - sia 
espressamente fatta la di- 
chiarazione d'impiego e la 
provenienza del darato sia 
accertata da inventario o.- 
da altro atto che abbia data 
certa. 

> 

care a făcut acest codice, a iutrat că prin declararea bărbatului în stare de. faliment, se naște în fuvoarea femeei un 
lată care este 

drept de restituțiune a dotei sale. 
Situația femeei măritate, sub regimul dotal, care regim nu este de drept comun, dar sub care se celebrează mai toate căsătoriile. 

Sub regimul dotal, femeia işi redobindește dota, numai în două ipoteze: în caz de disoluțiune a căsătoriei și în caz de separaţiune „a patrimoniului cînd dota este în pericol. 
In afară de aceste două cazuri, bărbatul rămîne administrator și usutructuar al averei dotale. | 
In materie de faliment ce se întîmplă ? Nu este nici o disolu- țiune de căsătorie, nu este niei separațiunea patrimoniului, totuşi văd că articolul din proiect întrebuințează cuvintul ca femea să-și reia imobilul dotal, 
Intreb: se modifică prin acest articol situaţiunea de drept creeată femeei prin regimul dotal ? 
Da sau nu? 
Femeea devine ea administraţoare şi usufructuară a imobilului său dotal ca în cazul de dizoluţiune a căsătoriei și separaţiune de bunuri? Sau reiă numai momentan imobilul sub a sa administraţiune? Iată prima întrebare, la care 
A două chestiune ce o pun, 

ași dori să mi se răspundă. 
este : ce se face cu averea mobi- biliară a femeei ? Cazul acesta s'a prezentat adese-ori. Cind sa declară uu faliment, femeea comerciantului, se duce cu creanţa sa dotală, dacă consistă în bani și figurează la masa fa- limentului, ca toţi ceilalţi creditori ; creanța ei este redusă la pro-
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rata : dacă se plătește 30 la sută şi femeea ia din masa falimentului “tot 30 la sută. Pentru restul zestrei femeea rămîne creditoarea băr- batului; în ce caz? In cazul cînd nu sar acordă bărbatului concordat, «dar dacă se acordă, ea pierde cu desăvirșire restul. 
Pentru a face lucrul mai înţeles iau un exemplu, iată o femee care are dotă 1000 galbeni ; soțul său cade în faliment, presupuneţi că la concordat nu se dă de cît.30 la sută. a Femeea dar va luă 300 de galbeni, iar restul de 700 galbeni îl va pierde pentru tot deauna. 
Mă întreb dacă nu ar fi bine să prevedem acest caz, prin un articol special și dacă nu ar fi bine să dăm o siguranță mai mare femeei, căci se poate întimplă : după ce bărbatul se pune - în capul administrațiunei afacerilor sale comerciale, în urma acordărei con- cordatului, să-şi continue comereiul înainte, să redevie bogat totuși femeea nu mai are drept în exemplul nostru la restul de 700 de galbeni. Ar avea acest drept numai întrun singur caz. cînd bărbatul ar voi să. se reabiliteze, ceea ce la noi, din nenorocire nu s'a întim- plat nici odată, de cind sa pus în practică codul de comerţ. Numai în acest eaz ea ar putea, să-și reiă restul, prin opunerea sa la reabili- tarea bărbatului. Partea care nu a fost achitată, devine, cum zicem noi, în limbagiul juridic, o simplă datorie naturală. Cu alte cuvinte rămîne o simplă datorie naturală, nu mai e o datorie civilă, eare să dea vre o acţiune femeei. a 
Cred că ar fi bine să ne ocupăm de această chestiune. 
E adevărat că nici în codul belgian, nici în codul italian, nici în codul francez nu găsim nici o dispoziţiune în privinţa aceasta ; dar nu ar fi oare bine ca noi să întroducem o asemenea dispozițiune în favoarea femeei, să prevedem o înbunătăţire la soarta averei ei ? D. ministru de justiție, Eug. Stătescu: Starea de faliment nu modifică regimul matrimonial nici face să înceteze dotalitatea. Insă art. 793 regulează dreptul de administrare și de perceperea venitu- rilor imobilelor femeei în timpul falimentului. 
Rog să notaţi că acest articol se ocupă numai de imobilele ce ar aparţine femeei, fie cu titlu de dotă, fie ca parafernă, fie ca do- bindită în timpul căsătoriei din cauze anterioare sau prin succesiune, Singurul punct care ar putea da loc la îndoială este acesta : a ști dacă reluind femeea imobilul dotal, îl reiă cu drept de a per- -cepe ea fructele, san dacă fructele vor continuă a se consideră ca avere a bărbatului și dacă prin urmare acele fructe vor intră la masa falimentului pentru îndestularea creditorilor. 
Ei bine, legea rezolvă această chestiune și decide că fructele dotei vor rămînea femeei spre a face față la sareinele căsătoriei, la întreținerea, familiei, creşterea copiilor. ete. 
Cit pentru. uverea mobilă şi alte veprise sau creanţe ce femeea ar avea în patrimoniul bărbatului, acestea sunt regulate prin alte -dispoziţiuni ulterioare, și sunt regulate conform cu principiile de drept și cu echitatea. | 
De aceea vă rog să nu anticipăm și să așteptăm să ajungem. 

la acele dispoziţiuni.
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D. C. C. Arion: Vă. cer ertare. D-lor, dacă insist, dar aș dori să știu dacă această reluare a averei dotale,: și această percepere de care vorbeşte articolul, va dură pentru totdeauna sau numai cît; ține falimentul. In privinţa aceasta nu am găsit nici un articol care să reguleze chestiunea. 
D. ministru zice : imobilul dotal are o afectaţiune specială : veniturile aparțin bărbatului, dar cu obligațiunea de a purtă sarei- nele căsătoriei. In caz de faliment, femeia ia posesiunea imobilului. dotal, și prin urmare își percepe ea veniturile cu oblipaţiunea de a întreţine familia. 
Intrebarea este: după terminarea falimentului femeea continuă. ea să perceapă veniturile, san restabilește regimul matrimonial ? 
După declaraţiunea D-lui ministru de justiţie, care respunde că. regimul matrimonial nu se modifică, se pare că aziministrarea femeei ar fi dar numai cît ţine operaţiunile falimentului, aceste operaţiuni de ordinar nu durează de cît patru cinei luni ; aceasta nu ar avea importantă, dar se poate naște o dificultate. Poate că un negustor: care face un comereiu mare să aibă și 0 zestre mare, și se poate: ca acel negustor să cadă în faliment. Zestrea sa poate să-i dea de: exemplu, 100.000 lei pe an, și închipuiți-vă că nu e decit el și soţia sa: sarcinile căsătoriei, prin urmare, ar fi mici și venitul mare. In timpul falimentului femeea ia veniturile pe 6 luni, spre exemplu, 50.000 lei și tribunalul apreciază că sarcinile căsătoriei ar fi de ajuns 10.000 lei pentru -acel timp ; întrebarea, este dacă restul de 40.000 de lei care trece mai mult peste trebuinţa sarcinelor căsătoriei, in- tră la masa falimentului, considerindu-se ca avere a bărbatului? A- ceasta e o chestiune care se poate să fie pusă înaintea tribunalului, și ar trebui prin urmare să se preciseze. Rog dar pe D. ministru de. justiţie să ne dea explicări precise, atit în această privință cit și în. acea de a se ști cit timp durează acest regim special creat de fali-. ment în care femeea își reiă, imobilul ast-fel, cu obligaţiunea de a întreţine sarcinele căsătoriei. Dorese declaraţiuni precise pentru că se votează o lege nouă care este lipsită de comentarii. Chiar asupra codului italian nu cunose de cît un singur comentar, și nu este încă 0 jurisprudenţă bine stabilită. Astfel rămîne că jurisprudenţa romînă. să se formeze asupra tuturor chestiunilor ce se vor ridică, și de a-. ceea trebue să se știe care cel puțin este spiritul legiuitorului. 

D. ministru de finanțe, C. Nacu: Articolul 793 nu lasă nicio îndoială, că atit cit durează falimențul nu poate să profite creditorii, și apoi după facerea, concordatului, bărbatul reintră în toate dreptu- rile sale. In privinţa întrebărei D-lui Arion, răspund că 'accl prisos. nu cade în masa falimentului. ! D. P. Borş: Este ca un fel de separaţiune de lucuri. D. ministru al justiției, Eug. Stătescu : D-lor, Vași rugă să ne: ținem de procedura foarte înțeleaptă pe care am admis-o pentru dis- cutarea codului de comerciu, și de la care văz că ne depărtăm. Dacă este veri o nedomirire sau veri un amendament de propus, atunci să se depuie și să ni se comunice cu 24 ore mai înainte, pentru ca.
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şi noi și comisiunea să-l putem studiă și dacă vreţi să se rezerve articolul. 
Căci, D-lor, este primejdios a se face declaraţiuni și a se sta- bili doctrine prin improvizație și înainte de a se fi examinat ches- tiunea de aproape chiar în interesul interpretărilor ulterioare a acestor dispoziţiuni. D. Arion va, înțelege că nu este bine ca să se proceadă prin surprindere, și să discutăm amendamente necunoscute ȘI necomunicate. _ 
De aceea ziceam că, dacă credeţi că este cevă de modificat la unele articole, și dacă propuneţi amendamente, atunci să rezervăm acele articole și să trecem înainte. 
D. Em. M. Porumbaru : Atunci reservaţi secţiunea, întreagă. D. ministru de justiție, Bug. Stătescu : Nu putem rezervă, gecți- unea întreagă. Răspunsul ce am dat credeam că satisface pe D. Arion și răspunde pe deplin la întrebarea ce a adresat. 
Regimul matrimonial nu se schimbă, însă femeia, întră în dreptul de a vercepe însăși veniturile de la imobilele cari îi aparţin. Veni- îmrile. chiar dotale nu pot intră la masă și creditorii bărbatului nu pot să se despăgubească de cit asupra averei lor personale. Venitul dotei de și al lui, dar are o afectaţie specială. 
D, Q. 0. Arion: Am studiat chestiune aceasta și mă preocupă de mult. De aceea vă rog să bine-voiţi să rezervaţi această, secțiune întreagă, fiind că ași avea să propun o serie de amendamențe im- provizate ; răspunsurile cari mi se dau sunţ improvizate, dar nu dis- cuțiunea care o fac eu. Dacă nu vOiți să faceţi aceasta, desigur legea se va votă ca totdeauna fără discuțiune.. 
— Se cere închiderea diseuţiunei și punîndu-se la vot se primește. — Se pune la vot art. 793 ȘI se primește. , 
(V. Desd. Adunărei Dep. pe 1887 p. 1226 și urm.) 
Notă. Am trecut toate desbaterile privitoare la acest text de 

oare ce a rămas nemodificat de la 1887 și chestiunea prezintă multă 
importanţă și e discutată și azi. 

Doctrină. 1. Art. 790 ce. com. spune: „La caz de faliment al 
barbatului, femeia reiă imobilele dotale cu dreptul de a percepe ve- 
niturile, precum şi imobilele parafernale care-i aparţineau în mo- 
mentul căsătoriei, ete.“. 

Apoi art. 791 din același cod dispune că „Femeia va reluă, a- 
semenea imobilele dobindite de dinsa și în numele ei, cu banii pro= 
veniţi din înstrăinarea bunurilor ce-i aparţineau în momentul căsă- 
toriei, sau care i-au parvenit în urmă prin unul din modurile arătate 
în art. precedent, etc.“, 

Din aceste două texte combinate cu art. 719 rezultă cu priso- 
sinţă că falimentul barbatului dă naștere la restituirea dotei, fără ca 
temeia să mai aibă nevoie de a recurge la separaţia de patrimonii. 
in acest sens se pronunţă în mod constant doctrina (C. N. Toneanu
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falimente p. 192 No. 156; D. G. Main în C. Jud. No. 14/97; Nacu 
II p. 140; Phaller Des faillites en droit compară [Il p. 131. D A- 
lexandresco VIII p. 346). In caz de declararea barbatului în stare de 
faliment; cererea în restituirea dotei se va, întroduce contra sindieu- 
lui (art. 717 €. urm.) punindu-se însă și pe barbat în cauză, pentru 
că după cum foarte bine ziceă Curtea, din Bordeaux, barbatul este 
contradictoriui natural și neapărat al femeiei într”o cerere de aseme- nea natură (C. Bordeauz Sirey 92. 2. 77. In același sens: C. Paris Și Drib. imperial german :. Sirey 80. 2. 17 (cu nota lui Lyon-Caen) 
Sirey 88. 4. 1. Sirey 91. 2. 84. Vezi ȘI Cas. fr. Sirey 9%. 1. 37. D. 
p. 97. 1. 17. Baudry et Surville || 904. Lyon Caen et Ren. Tr. de 
dr. com. VII 234. Dutrue Separ. de biens judiciaire 111 p. 96; Ru- ben de Couder Diction. de dr. com. V. Faillite 199; Rousseau et 
Laisn€ Diction de proced. V. separ. de biens 82. 83; Repert. Sirey Faillite 885; Thaller 1566). Unii susțin că cererea femeiei trebue să fie îndreptată numai în contra sindicului, rămînind însă barbatului 
dreptul de intervenţie. (Boistel Pr. de droit com. 913; Bravard ei Demangeat Tr. de droit com. V. p. 124; 0. Paris D. P. 76. 2. 224, Sirey, 77. 2. 52) iar alţii că trebue îndreptată numai în contra bar- batului (Masse Dr. com. II 1199; Geoffroy Code pratique de la fail- lite p. 24). Ambele aceste sisteme însă sunt inadmisibile, întru cit cel întăi tăgăduieşte în mod absolut drepturila masei creditorilor, iar cel de al doilea, tăgăduește caracterul personal al acţiunei în. separare de patrimonii (D. Alexandresco în C. dud. No. 78/903). 

2. Schimbul unui imobil pe un alt imobil în timpul căsătoriei face desigur, dovada cerută de lege și soţia cu drept cuvint și | va reluă. | 
(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pg. 1384). 
3. Femeia va puteă revendică imobilele dobindite în timpul căsătoriei cu banii săi, în condiţiunile următoare : ca, achiziţiunea să fie făcută de dinsa și în numele său; ca în contractul de dobiîndirea imobilelor să se declare în mod expres întrehuințarea banilor ; ca proveniența banilor să fie stabilită print”un inventar sau alt act cu dată certă. | 
Simultaneitatea şi concomitența acestor condițiuni este cerută în mod absolut; lipsa uneia din ele nu poate fi complectată prin nici o probă. Clauza întrebuințată de legiuitor cu privire la bunurile: dobindite de femeie -„de dinsa și în numele ei“ trebuie a se inter- pretă în mod restrictiv. Astfel deși femeia poate dobindi bunuri prin intermediul unui mandatar, dacă aceste bunuri în actul ce se for- mează pentru a stabili proprietatea, nu sunt trecute pentru femeie:



Art. 790—791, Sil 

este suficient aceasta ea ea să piardă dreptul de a le revendică față 
de creditorii soţului, declarat în stare de faliment. 

Declaraţiunea expresă a întrebuinţărei banilor, pe care legiui- 
torul o cere ca o a doua condiţiune în aplicarea art. 791, are toată 
aparenţa unei condițiuni de prisos, nefolositoare; dar asemenea de- 
claraţiune va trebui să aibă loc atunci cînd vorbind de preţul cu 
care s'a convenit asupra imobilului, să se menţioneze proprietatea 
și proveniența banilor cu cari se face plata. Ă 

Legiuitorul zice că proveniența banilor, trebuie să fie stabilită 
printr'un act public cu dată certă sau printi”un inventar,—aceasta ca a treia condiţiune. | 

Inventarul pe care '1 voiește legiuitorul, este de sigur acel ce 
se face cu ocaziunea căsătoriei. De aci o altă lipsă de preciziune în 
lege: fiindcă proveniența banilor probată printr'un asemenea inven- 
tar, nu se poate raportă de cît la banii menţionaţi anume în inven- 
far, rezultă că nu în art. 791 trebuie pusă această condiţiune ci în 
art. 795 sau în art. 792 cod. com. 

Bolaffio Mase Dari No. 331 p. 736 urm. Vidari VIII pag. 520, 
NO. 4271. . 

Notă. In Franţa se controversează chestiunea de a se şti: 
dacă falimentul sau insolvabilitatea barbatului intervine în timpul 
căsătoriei, atrag de drept separațiunea de patrimonii și prin urmare 
restituirea dotei, sau dacă aceste fapte sunt de natură numai a au- 
toriză pe femeie a cere separaţia de patrimonii sau de bunuri. După 
unii, atît falimentul cit şi insolvabilitatea barbatului ar da numai 
drept femeiei de a cere separaţia de bunuri, aceste fapte punînd 
dota ei în pericol. (| Guillouard Contrat de mariage III 1090, Laurent 
XXII, 230; Baudry et Surville II 913; Repert. Sirey V Faillife 616; 
Cuzzeri, IL codice di commereio italiano commentato VII, 519, pag. 
335; Trib. Ilfov în Dr. No. 47/901 ; iar după alţii aceste împrejurări 
ar atrage de drept separaţia patrimoniilor, deci obligaţia de a res- 
titui dota; Podire et Pont III 2106 ; Proplong contrat de mariage II 
1395. (Extras din C. Jud. No. 78/903). 

Jurisprudenţă . Din combina- 
rea art 1228 cod civ. eu art. 720 

meia sau eonstituitorii dotei în caz 
cînd barbatula neglijat de a o 

pr. civ. rezultă că formalitatea 
transerierei convenţiunilor matri- 
moniale, făcute în străinătate este 
cerută -sub pedeapsă de nulitate, 
ca un mijloc de publicitate faţă, 
de cei de al treilea și această 
transoriere o poate. cere chiar fe- 

cere. 
Prin urmare este nulă și ca a- 

tare neopozabilă creditorilor so- 
țului falit, inscripțiunea. ipotecei 
legale luată pentru asigurarea 
unei creanţe rezultind dintr”o con- 
venţiune matrimonială făcută în
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străinătate și netrânscrisă în ţară 
conform art. 720 din procedura 
civilă. 

C. Cas. I No. 10/902 în Dreptul 
No. 16/902. 

2. Falimentul barbatului inter- 
venit în cursul căsătoriei, atrage 
de drept obligaţia sa de a restitui 
dota, fără ca femeia să mai aibă. 
nevoe de a cere separaţia de pa- 
trimonii, și aceasta pentru moti- 
vul că, în cele mai multe cazuri 
femeia n'ar mai avea ce lui din 
averea bărbatului dacă ar fi să 
recurgă la procedura lungă a se- 
paraţiunei de bunuri. 

C. Apel Galaţi S. V No. 25/98. 
în C. Jud. 78/903. 

3. Declaraţiunea în stare de fa- 
liment nu atrage de drepi sepa- 
rațiunea patrimoniilor dintre soţ, 
ea însă este un fapt de natură a 
autoriză pe soţie a cere separa- 
țiunea patrimoniilor, de oare ce 
nu poate fi pericol mai mare pen- 
tru zestre și pentruorice acţiune ce 
femeia ar putea să aibă la tim- 
pul cuvenit în contra averei bar- 
batului, de cît falimentul lui (art, 
1256 cod. civ). Soţia are interes 
să continue acţiunea în separaţiu- 
ne de bunuri, chiar cînd a făcut 
cerere de despărțenie. Chestiunea 
de a se ști în ce mod are a se face 
restituirea dotei se poate discută 
numai cu ocaziunea executărei 
sentinței de separaţiune de bu- 
nuri. 

Trib. 1lfov I No. 21/901 în Drep- 
tul pe 1905 pg. 383. 

5. De și creditorul pretinde, că 
soţia falitului nu are dreptul să 
se prezinte cu dota sa la masa 
falimentului pină ce nu va avea 
0 hotărire de separaţiune de pa- 
trimonii, însă această pretenţiune 
urmează a se respinge ca nefon- 
dată, pentru că prin efectul de- 
clarărei în faliment a unui co- 

    

  

Art. 790—791 

merciaut, toate creanţele ce exiz- 
tau în contra lui devin exigibile, 
prin urmare și acea dotală a fe- 
meei lui, De alt mintrelea, această 
chestiunenici nu sufere discuțiune, 
fiind expres prevăzută și regle- 
mentată prin art 790 și urm. cod. 
com. 

C. Apel Galaţi II No: 3/92 ex- 
tras din Cod. Com. adnotat de Eft. 
Antonescu No. 7 p. 2%. 

6. Femeia care a fost expropiată 
pentru cauză de utilitate publică, 
din eroare pe numele barbatului 
său, are acţiune în falimentul a- 
cestuia pentru repetiţiunea sumei 
integrale primită de masa fali- 
mențului ca despăgubire. 

In acest caz femeia nu poate fi 
considerată ca cereditoare a bar- 
batului său și ţinută ca atare de 
a suferi soarta comună a credi- 
torilor ci trebue considerată ca 
creditoare a masei falimentului 
care-i datorește restituirea sumei 
primită pe nedrept. 

C. Cas. fr. 11 Dec. 1848. Extras 
din Cezăreseu-Dan. 

6. Cu toate că inventarul sau 
orice alţ act cu dată certă nu 
este cerut de art. 791 (fr. 558) 
cod. com. — pentru constatarea 
provenienţei banilor cari au ser- 
vit la achiziţiunea imobilului re- 
clamat de femee, ca fiind cîștigat 
cu banii săi — de cit în cazul 
cînd e vorba de întrebuințarea 
sumelor cari i-au parvenit femeei 
prin succesiune sau donaţiune, 
același motiv impune a se pre- 
tinde aceste  formalităţi, atunci 
cind e vorba de întrebuinţarea 
preţului provenit din înstrăinarea 
imobilelor proprii ale femeei, 
chiar cînd aceste imobile nu-i a- 
parțin în urma unei succesiuni 
sau donaţiuni. 

Din Dalloz No. 11 p.708. 
7. Conform. art. 791 cod. com.



Art. 791—1792 

pentru ca femeia în caz de faliment 
al barbatului să poată reluă imobi- 
lele dobindite de dinsa cu banii pro- 
veniţi din instrăinarea bunurilor 
care i-au parvenit prin succe- 
siune în timpul căsătoriei, trebue 
ca în contractul de achiziţiune 
să se declare expres această în- 
trebuinţare și ea proveniența ba- 
nilor să fie stabilită printr'un in- 
ventar sau ori ce alt act eu dată 
certă; fără îndeplinirea uneia din 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 792. In toate cele- 
lalte cazuri, şi ori care ar 
fi regimul sub care s'au 
căsătorit soții, prezumpția 
este că bunurile dobindite 
de femeia falitului aparţin 
barbatului și că au fost plă- 
tite cu banii lui, ast-fel în 
cit acele bunuri trebuesc 
să fie întrunite la masa fa- 
limentului ; femeia însă este 
admisă să facă proba con- 
trarie. 

Com. 720, 721, 723 urm. ; 
Cod. Civ. 1202; Ital. 782; 
Fr. 999 ; Belg. 555. 

Bibliografie 2 V. Dimitriu curs. 
308, VIII p. 409; Degre III p. 164; IL. N. Cezărescu-Dan p. 129 urm.; 
Vidari VII p, 522; L. Bolaffio-—E. Masse-Dari p. 740 urmm.; 
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aceste două condițiuni, prezumpţia 
este, pînă la proba contrară, că 
bunurilor dobindite de femeia fa- 
litului aparţin barbatului și că au 
fost; plătite cu banii lui, aşa că a- 
cele bunuri trebuie să fie întru- 
nite la masa falimentului. 

C. Cas. 1 Wo. 72/912 prin care 
se respinge recursul făcut con- 
tra sentinţei trib. Tulcea No. 

| 356/909. Vezi C. Jud. No. 15/8972. 

» CODUL COM. ITALIAN 

Art. 782. In tutti gli altri 
casi, e quandanche tra i 
coniugi fosse stata conve= 
nută la comunione degli u- 
tili, si presume che i beni 
acquistati dalla moglie del 
fallito appartengano al ma- 
rito e che siano stati pagati 
con danaro di lui; percid 
quei beni devono essere 
riuniti alla massa dell fal- 
limento, ma la moglie € 
ammessa a provare il con- 
trario. 

p. 1380 urm.; D. Alexandresco VII p. 
Bobl p. 492 ; 

Al. Ingaramo p..495; 
Riviăre p. 767; Namur III 296 urm, ; Rogron p. 1163 urm. ; Dalloz p. 708; Cohendy 
Davras p. 192 urm. 

Doctrină. 1. Prezumpţia muciană văzută de acest articol este 
numai juris tantum, astfel că dovada contrară este permisă femeiei, 
fără a fi îngrădită la mijloacele prevăzute în art. 791, cari se cer 
cind soția falitului reclamă prezumpţiunea în favoarea, ei. 

(V. Dimitriu Curs Dr. 
E. Mas€ Dari p. 741). 

Com. pe 1910/911 p. 1384; L. Bolajfio- 

2. În caz cînd e vorba de imobilele ciîștigate de femeie cu ba- 
nii provenind din succesiuni sau donaţiuni făcute soţiei în timpul



did 

căsătoriei, proba dreptului său de 

Art. 792 

proprietate nu poate fi dobîndită de cît în condiţiunile determinate de art. 588 fr. (791 rom.) C. Com. 
Dar în afară de ipoteza, particulară prevăzută și reglementată 

de acest articol, femeia falitului poate combate prezumpţiunea din art. 559 fr. (792 rom.) Cod. Com. conform regulelor de drept conzun și prin toate felurile de dovezi. 
(Renouard ÎL n. 299 ; Alauzel III n. 2793 ; Mas Il n. 1336; Lyon. 

Caen ei Renault VIII n. 894; Thaller n. -1967; 
Suppl. V Faillite n. 460; Rivitre p. 768; 

Ruben de Couder 
Namur Il p. 297; 7. N. Cezărescu- Dan p. 131; D. Alezandresco VIII p. 409. 

Contra: Fsnault III n. 585 ; 
sur Bravard V p. 530 nota 1; 

Jurisprudenţă. 1. A se vedei 
No. 1 de la art. 793. - 

2. Soţia falitului care probează 
calitatea sa de creditoare se poate 
prezintă la masa falimentului, 
chiar dacă actul său nu întru. 
nește toate condiţiunile dotalităței. 

C. Apel Buc. I No.9/91 Drep- 
tul pe 1891 p. 252. 

3. Prezumpţia stabilită de art. 
792 Cod. Com. în favoarea ere- 
diţorilor și după care achizițiunea, 
unui imobil făcută de femeie în 
timpul căsătoriei este presupusă. 
ca făcută cu banii soțului, în ca- 
zul cînd acesta a căzut în stare 
de faliment, poate fi combătută 
de femeie cu martori. 

Această presumpţie legală se 
referă și la regimul dotal. 

C. Apel Buc. III Ao. 23/98 in 
Dreptul pe 1898 p. 339. 

4. Prezumpţia muciană din art. 
792 Cod. Com. se referă după 
natura lucrwilor la întregimea 
lor; iar nu la aecesiuni, care ca 
de pildă aluviunile sunt şi multe 
și materiulmente indiscernabile și 
inseparabile. ” 

Proprietatea solului absoarbe 
pe acea a construeținnilor, iar 
constructorul străin n'are pro- 
proprietatea construcțiunei sale,   ci numai un drept de creanță a- 

Bedavride UI n. 1006 ; "Demangeat 
Degre IL p. 164). 

supra valorei materialului, ori va- 
loarei plus valutei şi numai 
întrun caz special un drept chiar 
asupra materialurilor, pe cari le 
poate ridică, toate aceste depin- 
zind în prima linie de voința 
proprietarului solului, în a doua 
linie de buna sau reaua credință 
a construetorului. Dar această 
chestiune nu se poate rezolvi în 
mod incidental pe cale de con- 
testațiune în lipsa terțiului con- 
structor, ci trebue ca acesta din 
urmă să-şi valorifice drepturile, 
pe cale principală, faţă de pro- 
prietarul solului. 

O. Ape Buc. II NO. 37/99 C. 
Jud. No. 21/99. 

5. Femeia falitului, dacă n'a 
fost posibil să-și procure o probă 
scrisă; va putea înlătură, prin pro- 
bă cu marturi, prezumpţiunea că, 
bunurile ciștigate de ea ar apar- 
ţine soţului, și că ar fi plătite cu 
banii lui. 

0. Cas. Xapole 7 
Imgaramo. | 

6. In lipsă de probă contrarie 
se presupun plătite cu banii so- 
țului bunurile ciștigate de soția 
falitului. 

C. Apel Trani 18 Sept. 1891 în 
Ingaramo. 

7. 'Tribunalele sunt 

lan. 1885 în 

suverune



Art. 

aprecietoare asupra mijloacelor 
invocate de femeie ; ele sunt; în 
drept a cumpăni între drepturile 
editorilor şi acele ale femeiei 
alitului. 
Astfel regula vizată de art. 558 

(rom. 791) cod. com. după care 
temeia nu poate reluă în natură 
ca ale ei, imobilele revendicaţe, 

"de cit probind achiziţiunea ca fiind 
tăcută de ea și în numele său, 
cu una din eauzele zisului text, 
obligată fiind a probă provenien- 
ţa banilor şi să declare expres 
această întrebuințare, această 
regulă nu este aplicabilă imobi- 
lelor a căror achizițiune ar avea 
cu totul altă cauză nesusceptibilă 
de a fi constatată prin inventar 
sau act autentic. 

Și în special, femeia poate in- 
vocă ori ce mijloc de probă lăsat 
la aprecierea discreționară a ju- 
decătorului, cînd ea se oferă a 
stabili proprietatea asupra imo- 
bilelor ce pretinde că le a dobin- 
dit cu titlu onoros, în timpul că- 
sătoriei, cu bani provenind fie din 
economiile. făcute de ea din ve- 
niturile bunurile sale pavafermale 
saa asupra căror este separaţiune 
de patrimoniu, fie din produsul 
meseriei sale, fie din daruri ma- 
nuale. : 

A. Paris 9 Febr. 1867 în Dal- 
loz p. 708. ” 

8. Cu toate acestea art. 559 fr. 
(rom. 792) Cod. Com..—dispozind 
că bunurile ciştigate de femeia 
unui falit, în timpul căsătoriei sunt 
presupuse ciștigate cu banii fali- 
tului, dar că femeia este admisă 
a face proba contrarie — trebue 
înţeles în sensul că proba contrar: 
admisă femeiei trebue să rezulte 
dintrun titlu legal. 

Astfel nu este de ajuns ca fe- 
meia să justifice că ea posedă, 
chiar înainte de căsătorie suma 

  

  

  

792 315. 

necesară achizițiunei ce i se con- 
testă, pentru ca ea -să fie soco- 
cită că a stabilit că această achi-- 
zițiune făcută la trei ani după 
căsătorie, a fost din banii ce po- 
sedă în momentul căsătoriei, pe 
cît timp contractul de căsătorie. 
nu conţine nici o mențiune de în- 
trebuințarea acestor bani. 

Și ea nu poate fi admisă a în- 
locui lipsa titlului legal, prin do-- 
vada cu martori. 

Nancy 17 lanuar 1846 în Dal- 
loz p. 708. 

9. Prezumpţiunea că bunurile: 
ciștigate de femeia falitului, au 
fost plătite cu banii lui, nu este 
aplicabilă femeiei căsătorită îna.- 
inte de codul comercial şi sub o 
jurisprudență care n'admitea a- 
ceastă prezumpţiune. 
Ames 11 Martie 1828 în Dal- 

loz p. 708. 

10. Originea dotală a banilor: 
întrebuințaţi la achiziţiunea unui 
imobil de către femeia unui co- 
merciant falit, este în mod sufi- 
cient și autentic constatată— cum 
cere legea—cînd actul de vinzare. 
stabilește nu numai că achiziţiu- 
nea a fost făcută pentru a servi 
la reîntrebuințare femeiei, dar: 
încă că prețul a fost plătit eu 
dota mobiliară ce-i fusese consti- 
tuită prin contractul său de că-. 
sătorie. Nu este indispensabil în 
acest caz ca plata dotei către fe- 
meie sau barbatul ei să fie con-- 
statată printr'o chitanță autentică 
și este astfel mai cu seamă cînd. 
existența întrebuinţărei a fost re- - 
cunoscută de sindicul falimentu- 
lui soțului în timpul verificărei 
creatițelor. Intr'un azemenea caz. 
imobilul ciștigat trebue declarat. 
proprietatea exclusivă a femeiei. 

Cas. fr. 8 lan. 1844; Grenoble: 
28 Iunie 1858 in Cohendy-Dar:- 
ras p. 195. -



8316 Art. 792—793 

Notă. a) Articolul 791 Cod. Com. se -ocupă de - achiziţiunea. 
“imobilelor făcută de femeie cu banii proveniţi din donaţiuni sau sue- 
„cesiuni: Articolul 792 are drept obiect achizițiunile făcute cu banii 
avînd altă origină, pentru constatarea căreia femeia nu poate avei 
la dispoziţiunea sa un inventar sau un act autentic. În seop însă de 
“a preveni un concert fraudulos între soți pentru a despoiă pe ne- 
"drept creditorii soţului, articolul 792 prevede că, ori care ar fi re- 
gimul sub care soții. s'au căsătorit, afară de cazul prevăzut în arti- 
„colele precedente, prezumpţiunea este că bunurile ciștigate de femeia 
falitului au fost plătite cu banii soţului ei și prin urmare, trebue să 
“aparţină acestuia, fiind din acest motiv întrunite Ja masa falimen- 
tului, rezervîndu-se totuși femeiei proba contrarie. 

Se discută în doctrină—și chiar jurisprudenţa și-a. spus cuvin- 
“tul său pro și contra—dacă este admisibilă în speţă proba cu mar- 
fori și prezumpțiunile sau femeia trebue să facă, proba. numai eu 

„acte serise, autentice sau cel puţin cu dată certă. 
Ori cît de întemeiate ar părea motivele susținătorilor inadmi- 

sibilităței dovezii testimoniale, găsim că echitabil și legal este a nu 
se refuză femeiei să facă dovadă, că banii — en cari a cumpărat 
imobilul a cărui proprietate i se contestă—i-a cîştigat prin munca şi 
“economiile sale. _ 

Mai mult încă art. 792 cum am spus mai sus conține o altă 
iideie cu totul diferită de cea din art. 791. 

În art. 792 legiuitorul se ocupă de bunurile ce au altă cauză 
:a dobindirei lor, în afară de donaţiuni sau succesiuni. Ori în acest caz 
nu tot deauna și poate nici odată nu poate avea probele scrise im- 
“puse de art. 791. 

A se vedea autorii citați mai sus și jurisprudenţa întm'un sens 
sau altul, sub acest articol. 

„ 8) În caz cînd imobilul a fost dobindit de femeie după decla- 
rarea soțului în stare de faliment se recunoaște că nu poate aveă 
loc prezumpţia din art. 792 și că aceste bunuri nu pot fi luate din 
proprietatea femeiei de cît pe calea acţiunei pauliane conform art, 
'975 C. Civ. sau 725 cod. comereial, caz în care probele existenţei 
fraudei cad în sarcina celor ce o invoacă. 

(Vidari VIII p. 524 n. 8279; L,. Bo'laffio- Mase Dari p. 743; 
I. A. Cezărescu-Dan p. 131). 

  

- CODUL COM. ROMÎN , CODUL COM. ITALIAN 

| Art, 793. Bunurile mo- Art. 783. | beni mobili, 
bile, atit dotale, cit şi pa-l| si dotali come parafernali,



Art. 

rafernale, coprinse în con- 
tractul de căsătorie, sau 
parvenite  femeiei în vre 
unui din modurile arătate 
în art. 790, se pot reluă de 
femeie în natură, dacă iden- 
titatea lor este dovedită cu 
un inventar sau prin ori ce 
act cu dată cerlă. 

Dacă bunurile femeiei au 
au fost înstrăinate şi cu 
prețul lor, s'au dobindit alte 
bunuri mobile sau imobile, 
femeia poate exercită asupra 
acestora dreptul indicat în 
art. 791, cu condiţiune ca 
proveniența banilor şi noua 
lor întrebuințare să fie con- 
statată printr'un act avînd: 
dată certă. 

Toate celelalte obiecte 
mobile, aflate în posesiunea 
fie a bărbatului, fie a fe- 
meiei, şi ori care ar fi re- 
gimul căsătoriei, se presu- 
pun că aparţin bărbatului, 
afară numai dacă femeia nu 
va probă contrariul. 

(C. Com. 792, 794; Civ. 
1202, 1233 şi urm, 1274, 
1283; Ital. 783; Fr. 560. 
Belg. 555). 
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indicati nel contratto di: 
matrimonio o pervenuti alla 
moglie, in uno dei modi 
accennati nell'articolo 780,. 
ritornano ad essa in natura, 
quando ne sia provata Ii- 
dentită con inventario o. 
con altro atto che abbia 
data certa. 

Se i beni della mogliefîu-. 
rono alienati ed il loro: 
prezzo îu convertito nel- 
l'acquisto di altri beni mo-. 
bili, od immobili, la moglie: 
puo eserciiare su quesii il 
diritto indicato nell' arti-. 
colo 781, purche la prove- 
nienza del danaro ed il 
nuovo impiego di esso cons-- 
tino da un atto che abbia. 
data certa. 

Tutti gli altri oggetti mo-. 
bili posseduti si dal marito. 
come dalla moglie, anche: 
nel caso di comunione degli. 
utili, si presumono appar-: 
tenenti al marito, salva alla 
moglie la prova del con-: 
trario. 

Bibliografie, Îl. Degre II p. 164; 1. N. Cezărescu-Dan p. 131; Vidari 
VIII p. 525 urm.; [. Bolaifio-Mase Dari p. 744 urm.; Al. Ingaramo, p. 495; Riviăre 
p. 769 urm.: Namur III p, 296 urm.; Rogron p. 1165; Dalloz p. 709; Cohendy-: : 
Darras II p. 194% urm. 

Doctrină. 1. Sub denumirea de „bunuri mobile“ trebuie a se. 
inţelege în general. conform codului civil, toate obiectele cari prin 
natura ]or sau prin determinaţiunea legei se socot mobile ; (art. 472 
Cod. Civil și urm.) mobilele prin natura lor fiind acele cari se poi 
strămută de la un loc la altul și cari se mișcă, prin sine sau prin o 
putere străină (D. Alezandresco Il p. 409) iar mobilele prin deter- -
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minarea legei cunoscute sub denumirea de drepturi mobiliare, fiina 
„acele -cari deși nu sunt corporale ca cele întăi, sunt create de legi- 
giuitor cu privire la exercitarea unui drept asupra bunurilor mobile 
prin natura lor. Codul Civil le arată în art. 474 și urm, 

Art. 793, prevede că se pot reluă în natură de femeie, bu- 
urile mobile atit dotale cît şi parafernale dacă identitatea, lor este 
dovedită prin inventar sau acte cu dată certă ; urmează că identi- 

„tatea obiectelor trebuie să poată fi stabilită ; prin urmare lucrurile 
“fungibile nu pot fi cuprinse în acest text ; întru cît posesorul nu e 
“obligat a le restitui în natură, ci alte obiecte de aceiași specie ; în 
privința acestor obiecte Vidari (op. cit, VIII p. 525 urm.) susţine că 
soţia are un simplu drept de creanță contra soţului dacă identitatea 
obiectelor» este probată eu actul dotal sau prin ori ce alt act eu dată 
„certă ; de aceiaşi părere și Borsari (Vol. II $ 1920); L. Bolaffio- 
Mas€-Dari susţin: (Vol. 1 p. 746) că dacă în mod teoretic această 

“opiniune este temeinică, în practică însă, admiterea soției ca credi- 
toare chirografară pentru valoarea obiectelor fungibile este aproape 
imposibilă, şi jurisprudenţa n'ar putea încercă să primească o părere 
așa de periculoasă susținută de cei doi autori sus citați. 

2. In dispoziţiunile art. 793 (ital. 783) sunt cuprinse şi mobilele 
„ce constituese mobilierul casei ; iar femeia va fi admisă a beneficia 
de disp. acestui text dacă va îndeplini condiţiunile cerute de lege. 
Trusoul, compus esențialmente din lucruri mobile, întră iarăşi în pre- 
vederile legei, iar proprietatea să rezulte din actul dotal. 

(L. Bolaffio- Mas6-Dari p. 745). 
2. In aliniațul al 2-lea al art. 793, legiuitorul autoriză pe fe- 

meie să-și valorifice drepturile sale potrivit art. 791; însă trebue a 
stabili că bunurile dotale au fost înstrăinate, că, cu preţul lor s'au 
dobindit alte bunuri mobile. și al treilea printr'un act cu dată certă 
să se constate proveniența banilor și noua lor întrebuințare. | 

Bunurile vizate în acest aliniat, sunt atit cele constituite. cu 
titlu de dotă, cît și bunurile parafernale, precum și cele parvenite 
femeiei în vre unul din modurile arătate de art. 791. 

Dar dacă proveniența banilor ori reîntrebuințarea lor nu poate 
fi constatată printr'un act cu dată certă, femeia nu a stabilit pro- 
prietatea bunurilor sale ; deci una din condițiuni lipsind face cererea 
în revendicare inadmisibilă. ” 

(L. Bolaffio-Alasc Dari p. 745). 
Notă. Inţeles'a legiuitorul comerciil că textul art. 793 Cod. 

Com. să-și aibă aplicațiune și în cazul cînd în contractul dotal este „stipulat că prețuirea nu face vinzare? San mai pe scurt : care caz
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din cele două vizate de art. 1245 Cod. Civil îl 
art. 793 Cod comercial? 

Potrivit art. 1245 Cod. Civil cînd în actul dotal este prevăzută 
declarațiunea că prețuirea face vinzare sau mai exact cînd nu e 
prevăzută nici o declaraţiune lucrurile mobile, preţuite prin actul do- 
tal devin proprietatea barbatului, rămănind acesta debitor faţă de 
soţie cu prețul lor. Din împrejurarea că, prin prețuirea luerurilor 
mobile, făcute prin actul mătrimonial, bărbatul devine proprietarul 
lor, rezultă că el-poate să le înstrăineze și că creditorii lui personali 
pot să le urmărească și să le vindă, fără nici o opunere din partea 
femeiei. Mai mult încă, femeia n'ar putea să revendice de la terţii 
de bună credinţă nici chiar mobilele nepreţuite, vindute de bărbat 
printruin abuz al autorității sale, terţii cumpărători fiind apăraţi de 
art. 1900 C. Civ. contra ori cărei acţiuni din partea femeiei. 

(Vezi D. Alex mdrasco VIII p. 203 urm.) 
Notă. În caz cînd se prevede declaraţiunea că prețuirea nu face 

vinzare, bunurile mobile preţuite prin actul dotal, rămân proprietatea 
femeiei. Femeia poate dispune de aceste lucruri ca adevărată pro- 
prietară, bine înțeles cu rezerva dispoziţiunilor din art. 1249 C. Civil, 

Art. 793 Cod. Com.—din întregul său cuprins—ecţedem că înţe- 
lege a se referi la ambele cazuri arătate mai sus ; adică în cele dintăi 
două aliniate are în vedere ambele cazuri din art. 1245 Cod Civil. 

Acesta este o derogare la dreptul comun stabilit de art. 1245 
C. Civ. în privinţa bunurilor mobile devenite proprietatea bărbatului 
în baza actului dotal. Este o dispozițiune creată în favoarea goției 
spre a-și reluă în natură zestrea mobilă și a nu .fi nevoită să fie 
plătită dota eu moneda falimenta ă, după ce mai întăi: a văzut cu 
ochii săi cum i se vinde zestrea, pe un preţ de multe ori derizoriu. 

Dispoziţiunea al 3-lea din art. 793 Cod. Com. credem că are 
în vedere numai averea mobilă ce nu e constatată printi'un act 
dotal, și asupra căreia femeia poate face dovada că este averea sa parafernală. 

| Jurisprudenţă. 1. Banii dotali 

prevede legiuitorul în 

oneros de femeia falitului, în ai soției falitului nu pot avea 
nici o preferință față de masa 
creditorilor, întru cît nu s'a luat 
nici o inscripțiune ipotecară îna- 
verea bărbatului, conf. art. 1754 
C. Civ. | 

Bul. pe 1882 p. 327 Barozi 255. 
2. A se vedea și jurisprudența 

No. 1 de la art. 783, 
3. Imobilele dobîndite eu titlu 

timpul căsătoriei..sunt în prinei- 
piu, reputate a fi fost cumpărate 
cu banii bărbatului şi ast fel con- 
Siderate ca proprietatea acestuia, 
în ce priveşte masa falimentului. 
afară numai dacă în însăşi actul 
de cumpărătoare se va arătă a- 
nume că cumpărătoarea s'a făcut 
cu banii ce dinsa va fi dobindit 
prin moștenire, darmi sau prin
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Jegaturi și dacă se va dovediprin 
diată, prin vre o foaie de partaj 
sau prin ori ce alt act public. de 
unde i-a venit acei bani. 

C. Cas. No. 43)92 Bul. 
p. 272. 

4. Femeia falitului care înțelege 
a revendică mobilele ce se stă- 
pinesc de falit, nu poate probă 
identitatea lor prin martori. 

C. Apel Casale 21 Mai 1886 în 
Ingaramo. 

5. Femeia căsătorită sub regi- 
mul separărei bunurilor, nu poate 
opune creditorilor soţului falit, 
nici clauza din contractul de că- 
sătorie prin care, în urma decla- 
rațiunei că toate mobilele ce ar 
garnisi casa locuită de soţi este 
proprietatea femeiei,—s'a stipulat 
că femeia le poate reluă fără nici 
o justificare; cu toată această 
clauză, femeia n'are dreptul, în 
caz de falimentul soţului, de a 
revendică mobilierul în fiinţă în 
momentul declarărei falimentului, 
de cît dacă va probă identitatea 
acestor obiecte că este acea a 
obiectelor din ziua căsătoriei ; do- 
vada conform art. 793 (fr. 560) 
Cod. Com. . 

(C. Apel Paris 9 Febr. 1867 în 
Dalloz p. 709 în Cohendy-Darras 
p. 194). 

6. Femeia falitului, care se pre- 
zintă la falimentul soțului ea sim- 
plă creditoare chirografară, cu 
preţul mobilelor constituite dotă, 
sau cari le a cîștigat personal în 
timpul căsătoriei, rămine în ce 
priveşte, dovada originei şi va- 

Cas. 

loarei acestor obiecte, sub impe- 
riul dreptului comun, art. 560 fe. 
(793) Cod. Com. fiind exelusiv re- 
lativ la existenţa şi exerciţiul 
dreptului său de revendicare a o- 
biectelor mobile ce reclamă. 

Ast fel femeia falitului, poate 
fi admisă în lipsă de inventar sau 

unea de bunuri, 

  

Art. 793 

act autentice să stabilească ori- 
gina şi valoarea efectelor mohbi- 
liave cîștigate de ea personal în 
timpul căsătoriei conform areptu- 
lui coraun. 

(C. Apel Lyon 29 April 1850 în 
Dalloz p. 709). 

7. Art. 560 fr (793 R.) după 
care femeia falitului, ori care ar 
fi regimul matrimonial al soților, 
nu poate reluă în natură obiectele 
mobile cari s'au constituit prin 
contractul de căsătorie sau care 
le-a dobindit prin succesiune, do- 
naţiune sau testament, de cit cu 
condiţiunea de a probă identitatea 
lor prin inventar sau ori ce act 
autentic sau cu dată certă, este 
obligator chiar în privinţa obiec- 
telor mobile, aflate în posesiunea: 
femeiei care a obținut separaţi- 

întru cît acest 
articol creiază prezumpţiunea, că 
în lipsa probelor cerute de el, ori 
ce avere mobilă posedată de fe- 
meie, provine de la soţ. 

Insă această dispoziţiune nu se 
poate aplică terţiilor, care în vir- 
tatea unui titlu emanat de la fe- 
meie, deţin obiectele mobile re- 
vendicate de sindicul falimentu- 
lui, în numele creditorilor soţului. 

Conflictul nu se ivește între 
falit și femeie care pretinde a 
reluă în natură obiectele mobile, 
care susține că-i aparțin, dar în- 
tre falit și terțiu, căruia nu-i este 
opozabilă dispozițiunea din art. 
560 (rom. 793) Cod. Com. șia 
cărui posesiune este protejată de 
principiile generale în materie de 
drept. 

Incumbă în acest caz sindicu- 
lui „proba că mobilele nu erau 
proprietatea femeiei, ci ale soţu- 
lui falit. 

(Apel Limoges 24 Febr. 1899 în: 
Cohendy-Darras p. 195).



Art. 794—795 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 794. Data certă a 
unui act, cerută de art. 791 
și 793, trebuie să fie sta- 
bilită în modurile determi: 
nate de codicele civil; dar 
proba achiziţiunei, a pose- 
siunei și a înstrăinării tit- 
lurilor de credit şi a ac- 
țiunilor de societăţi comer- 
ciale, se va puteă face şi 
cu registrele stăbilimente- 
lor publice sau ale socie- 
tăţilor prin acţiuni. 

Com. 142 $ 1, 171, 791, 
793; C. Civ. 1189; Ital. 784; 
Fr. 558. | 

Bibliografie, 
Al.- ngaramo p. 496 ; Riviăre p. 767. 

  
Vidari VUI n. 8286; 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 784. La data certa 
di un atto, richiesta negli 
art. 781 e 783, dev'essere 
stabilita nei modi determi- 
nati nel codice civile, ma 
la prova nell'acquisto, del 
possesso e dell alienazio- 
ne di titoli di credito e di 
azioni di societă commer- 
ciali pud îarsi anche. coi 
registri dei pubblici stabili- 
menti o delle societă per 
azioni. 

L. Bolafiio-Mas6 Dari p. 752 urm,; 

Notă. a) „Data certă a unui act cerută de art, 791 și 793, trebue să fie stabilită în modurile determinate de codicele civil“ în- samnă că legiuitorul a; înțeles să nu aplice dispozițiunile codului de comerț în stabilirea datei unor acte necomereiale ; că pretenţiunea soției pentru restituirea idotei este o prefenţiune avind de obiect o obligaţiune civilă ; în această ordine de idei femeia NU va puteă, probă cantitatea banilor întrebuinţaţi. (L. Bolaffio- Mas€ Dari p. 755). Aceşti autori însă mai adaogă că cu toate aceste: dovada cu martori va fi admisă a se stabili punctele cerute în arţ, 791, 793 comb. cu. 794, end femeia este și ea comerciantă, 
Ne iudoim asupra :temeiniciei acestei păreri și înclinăm mai curind a crede că în ce priveşte dota femeiei, obligațiunea de resti- tuire este civilă şi nu depinde de calitatea, soției, pentru că din ni- mie nu rezultă comercialitatea act 

ținea seamă de calitatea părților, 
legiuitorul în art, 793, spre a eviţ 
de soţie. 

ului dotal și apoi, dacă este a se 
tocmai aceasta a avut-o în vedere 
ă discuţiunea calităței soţulvi faţă, 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 795. Dreptul arătat 

CODUL COM. ITALIAN 
Art. 785. II diritto indi- în art. 790 şi 791 nu poate | cato negli articoli 780 e 781 fi exercitat de femeie de cit | non puo essere esereitato 

21
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cu sarcina datorielor și i- || dalla moglie, se non col 
potecelor de cari acele bu- carico dei debiti e delle i- 
nuri au fost legalmente gre- | poteche da cui i beni fosse- 
vate, 

Com. 720, 721; Ital. 785; 
Fr. 561; Belg. 556. 

Bibliografie. YV. Dimitriu curs p. 138; [L.N. 
Bohl p. 493; L. Bolattio-Mase Dari p. 756; Riviâre p. 769. 

ro legalmente gravati. 

Cezărescu-Dan p. 133; 

Doctrină. a) Toate drepturile reale constituite asupra imobi- 
lelor o privesc personal pe soţia falitului şi ori ce ameliorare făcută 
de barbat, pentru care ea ar trage foloase necontestate, constitue 
indatorirea din parte-i la restituirea prețului în favoarea masei. 

Soţia pentru bunurile din art... 790, nu are a înfățișă de cît tit- 
lurile sale de proprietate pentru ca sindicul să fie dator a i le re- 
cunoaște. . 

(V. Dumitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 pag. 1382). 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 796. Dacă barbatul 
eră comerciant la epoca ce- 
lebrărei căsătoriei,sau dacă, 
neavind atunci vre o pro- 
fesiune determinată, a de- 
venit comerciant în anul 
următor, ipotecalegalăpen- 
tru dota femeiei nu se în- 
tinde, în nici un caz, asu- 
ra bunurilor dobiîndite de 
ărbat în timpul căsătoriei 

prin ori ce alt titlu, afară 
numai de succesiune sau 
donaţiune. 

In cazurile sus zise, fe- 
meia nu poate exercită nici 
o- acţiune asupra masei fa- 
limentului, pentru avanta- 
giile derivind din contrac- 
tul de căsătorie și creditorii 
nu vor puteă să se preva- 
leze de avantagiile derivind   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 786. Se il marito era 
commerciante altempo della 
celebrazione del matrimo- 
nio, o se non avendo altra 
determinata professione 6 
divenuto commerciante nel- 
lanno successivo, l'ipoteca 
legale per la dote della mo- 
glie non si estende in nes- 
sun caso ai beni pervenuti 
al marito durante il matri- 
monio per altro titolo, che 
quello di succesione o do- 
nazione. | 

Nei casi suddetti la mo- 
glie non pu esercitare nel 
iallimento  veruna azione 
per i vantaggi derivanti a 
suo favore dal contratto di 
matrimonio, e i creditori 
non possono valersi dei van- 
laggi dallo stesso contratto
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din același contract în îa- | derivanti a favore del ma- 
voarea barbatului. rito. 

Com, 19 şi 20; Civ. 1281, 
1753 $ 1 1756 şiurm.; Ital. 
7786 ; Er.563, 564; Belg:-557. 

Bibliografie, T. Stelian curs ştenografiat; V. Dimitriu idem p. 1387 “urm.: D. Alexandresco VIII p. 520 nota 2; Yidati VIII p. 531 urm.; Bohl p. 494; AL. Degre HI p. 165 urm.; I. N. Cezărescu-Dan p. 133 urni. ; Ciorapeiu Enciel. [1]; -L. Bolăffio-Mas6 Dari p. 756 urm.; Riviăre p. 770 urm.; Namur îl] p. 299 urm.; Rogron p. 1167 :urm. Dalloz p. 710 urm.; Cohendy-Darras II p. 196 urm. 

Doctrină. 1. Rațiunea acestui text este că bărbatul în timpul 
«comerțului a putut face achiziţiuni de imobile, cu sumele “provenite 
din operaţiunile comerciale : aceste imobile aparțin deci mai mult 
creditorilor cu a căror bani s'au cumpărat, de cit comerciantului că- 
zut în faliment, care nu mai are nimic al său propriu. Dacă sar 
permite ca ipoteca legală a femeiei să se întindă și asupra acestor 
imobile, ușor ar fi soţilor a fraudă pe creditori, fără a se expune la 
-consecințele funeste. ” 

Dispoziţiunea mărginirei dreptului de ipotecă este justificată 
«dacă barbatul era comerciant; la epoca celebrărei căsătoriei, dar nu 
“prea pare cind a devenit comerciant după căsătorie. 

(V. Donitriu Curs de Drept Com. pe 1910/911 p. 1388 urm.). 
2. Cari sunt creanţele femeiei pe cari le garantează ipoteca 

legală ? D. D. Alexandreseo în vol. VIII p. 514 urm. zice: „Ait. 64 
din legea belgiană pe care legiuitorul nostru a trunchiat-o, dispune 
că ipoteca asigură dota și convențiunile sale matrimoniale. Prin dotă 
legiuitorul belgian înţelege toate bunurile aduse de femeie întru sus- 
ţinerea sareinei căsătoriei, iar prin convenții matrimoniale, toate drep- 
turile și avantajele ce femeia a putut să stipuleze în contractul ei 
matrimonial“, 

„In Franţa; se decide în genere că ori ce creanță ce femeia 
:măritată dobindește în această calitate contra barbatului său, este 
„garantată prin ipoteca legală (argument din art. 2121 francez (753 
rom.) cod. civ. care vorbeşte de drepturile şi creamțele ce se asigură, 
de lege prin ipoteca legală. 

„Plecind de la această ideie jurisprudeţa franceză decide că, 
'ori ce creanţă a femeiei contra bărbatului, contractuală, delictuală 
sau- legală și ori eare ar fi lucrul datorit, lichid sau nelichid, exigibil 
sau neexigibil“. i 

„La noi chestiunea este îndoielnică de și art. 1753 vorbeşte în 
termini generali, de drepturile și creanţele femeiei pentru că în alte 

texte (1281, 1754, 1757, 1761) nu se vorbeşte de cît de dota alienabilă“,
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„S'a decis de o parte că art. 1753 ne făcînd nici o distineţiune: 
și admiţind în termini generali că femeia măritată are pentru asigu- 
rarea, drepturilor și creanţelor sale, o ipotecă legală asupra. bunurilor: 
barbatului, de aci urmează că toate creanțele ei, precum::. dota, 
clauza de întrebuințare, ciștigurile nupţiale, bunurile parafernale, ete. 
sunt garantate prin această ipotecă. i 

Al. Degră Ul p. 165 urm., Cerban Dreptul No. 40/900 C. Nacu 
Dr. Civ. R. UI p. 698. 

„De altă parte s'a decis că ipoteca legală nu. garantează de. 
cit ereanțele dotale, nu însă și ori ce altă acţiune ce femeia mări- 
tată ar puteă să aibă, în această calitate, în contra barbatului său, 
nici averea sa parafernală“. 

Dl. Alexandresco, crede „Că numai dota alienabilă a femeiei 
este garantată prin ipoteca legală, iar nu și ori ce alte acţiuni ce: 
ea ar putea să aibă în contra barbatului ; aceasta rezultă din dife-- 
ritele texte mai sus enunțate, în care se vorbește numai de dotă:. 
Art. 1753 $ 1, nu are de scop dea determină drepturile și acţiunile. 
femeiei pe cari le garantează ipoteca legală, ci numai de a enu- 
meră și încă în mod incompleet ipotecile legale. Este adevarat că. 
art. 1757 întrebuinţind termeni mai generali, dă drept femeiei de a. 
luă, cu autorizarea președintelui tribunalului, în. timpul căsătoriei, o inscripție ipotecară asupra bunnrilor bărbatului sau pentru ori ce pre- tențiuni ar putea avea în contra lui, însă nu trebue să pierdem din vedere că acest text se grăbește a adăogă : în virtutea foaei sale do- 
tale, prin urmare tot numai în privința dotei sale, paraferna nefigu- rînd în foaia dotală, de oare ce ea nu are nevoe de a fi stipulată. 
(art. 1283), 

„Art. 1757 este deci în armonie cu celelalte texte care vorbesc: 
numai de dotă. Este cu neputinţă de a da femeiei, prin interpretare, 
o siguranţă la care legiuitorul nu s'a gindit, pentru că garanţiile pe cari le conferă legea sunt de strictă interpretare. Siguranţa pe care. 
legiuitorul a înţeles a o da femeiei este deci slabă și necomplectă.. Ea nu există chiar de loc, nici în privința dotei, cînd bărbatul nu. are avere imobiliară, pentru că astăzi mobilele nu mai pot fi lovite de ipotecă, ca în dreptul roman. 

Mult regretatul Degre era de părere contrară: „Femeia se bu- cură după legea comună de o ipotecă legală care are rang din ziua. inseripţiunei, chiar cînd e vorba de creanţe dobindite mai tirziu (art. 1754 C. Civ. conf. art. 64 belgian) de exemplu de sume dotale pro- venind din succesiuni sau donaţiuni venite femeiei în timpul căsă-. toriei.... Ipoteca nu există de cit asupra bunurilor bărbatului special--"
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mente afectate prin contractul de căsătorie pentru asigurarea dreptu- rilor și creanţelor femeiei. Art. 1754 C. Civ. al nostru zice pentru asigurarea dotei alienabile și pare dar a exclude ipoteca legală pentru asigurarea :dotei nealienabile și a convențiunilor matrimoniale in ge- neral, precum și pentru repetițiunea bunurilor parafernale și pentru veniturile acestor bunuri cari au fost lasate în administraţiunea, bar- batului. Dacă însă examinăm lucrurile mai de aproape, ne încredin- țăm de îndată că femeia are o ipotecă legală pentru asigurarea, tu- turor stipulațiunilor cuprinse în foaza dotală, care de obiceiu se ocupă nu numai cu zestrea alienabilă. dar și cu zestrea inalienabilă, ea şi cu exoprica. Femeia poate,—dispune art. 1757 C. Civ..—chiar în eaz de convenţiune contrarie, dar cu autorizațiunea președintelui tribu- nalului domiciliului său să ceară, în timpul căsătoriei, inseripțiuni 

ipotecare asupra. imobilelor bărbatului său, pentru ori ce pretențiuni ar avea în contra lui, în virtutea foaei sale dotale. 
Art. 1753 C. C. arată că ipoteca legală a femeiei asigură drep- turile și creanţele ei în general. Rezultă dar din economia întreagă a legei că ipoteca legală a femeiei ţinde nu numai la asigurarea dotei sale alienabile, dar și la asigurarea dotei sale nealienabile (căci ea are în caz de înstrăinare a, imobilului dotal, nu numai acţiunea, Tevocatorie, dar și un drept de ipotecă), precum și a averei sale parafernale“, 
(Serieri juridice III p. 165). 
Notă. În materie de falimente putindu-se ivi chestiunea, discutată de acești doi mari juriseonsulți ai ţărei noastre, am citat în extenso ambele păreri. Cu toată tăria argumentelor susținute de Degr€, în- 

clinăm spre părerea d-lui Alexandresco, fiindcă „este cu neputinţă de a da femeiei, prin interpretare, o siguranță la care legiuitorul nu s'a gindit, și pentru că garanţiile pe cari legea le conferă sunt de strictă interpretare“. | , 
3. Legiuitorul romin, imitînd pe cel belgian și ţinind seamă de trebuinţele creditului public, care reclamă această modificare n'a 

mai admis ipoteca generală, în sensul pe care o consacră codul fran- cez. EI a admis o ipotecă generală în aceșt sens că dreptul femeiei se exercită asupra imobilului sau imobilelor bărbatului. Ipoteca este 
însă specială în sensul că trebue să fie specializată prin contractul de căsătorie (art. 1754, 1755) sau în timpul căsătoriei (art. 1756-1758) Această specializare are de seop mărginivea inscripţiei femeiei la imobilele necesare spre a-i conferi o garanţie complectă; femeia poate însă cere o inscripţie suplimentară, sau chiar o primă inscrip- ţie asupra bunurilor dobindite de barbat în urma celebrărei ciisăto-
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ziei. În acest sens bunurile viitoare ale bărbatului sunt supuse ipo- 
tecei femeiei însă, pentru aceasta ele trebue să fi intrat în patrimo- 
niul lui, fie cu titlu gratuit fie cu titlu oneros. Barbatul n'ar putea, 
deci să ceară ca înscripția să fie luată asupra unor bunuri care de 
acum înainte au să între în patrimoniul lui. Dacă în momentul Con- 
tractului de căsătorie, bărbatul are un imobil în indiviziune cu altul, 
partea bărbatului este lovită de, ipotecă. Aceiași soluțiune. este ad- 
misibilă în privinţa imobilelor ce bărbatul ar aveă în tovărășie cu 
alţii, dacă bine înțeles, este vorba de o societate civilă Sau 0 as0- 
ciaţie în participaţie, nu și cînd e vorba de o societate comercială, 

„pe.care legea în art. 78 Cod. Com. o proclamă persoană morală. 
Dacă barbatul are în patrimoniul său un imobil supus unei condij- 
țiuni suspensive sau rezolutorie, acest imobil va fi lovit de ipoteca, 
legală și femeia va puteă luă o inscripție asupra lui însă dreptul ei 
va fi în suspensie pînă la îndeplinirea condiţiei sau va fi desființat 
prin îndeplinirea ei. 

(D. Alezandresco VIII p. 520 urm.). 
4. Ipoteca legală a femeiei falitului este mai restrinsă de cît 

aceia a femeiei unui necomerciant (art. 796 Cod. Com.) ; ea nu se: 
întinde asupra bunurilor dobindite de s0ţ, cu titlu oneros, în timpul 
căsătoriei cum chiar și asupra celor dobindite, cu titiu gratuit prin 
donațiune dacă se va puteă proba că ascunde un contract cu titlu 
oneros. | . 

Imobilul dobindit în timpul căsătoriei de către soţ prin dona- 
țiune, poate fi grevat de ipoteca ce soţia ar luă potrivit art. 1756, 
Cod. Civil. 

Ce se întîmplă în caz cînd imobilul dăruit bărbatului sar reîn- 
toarce la dăruitor în baza art. 825 Cod. Civil? Ipoteca legală a fe- 
meiei va fi menţinută asupra acestui imobil după cum hotărește în 
mod expres art. 952 C. C. fe. (eliminat) sau va fi desființată conform 
principiului : esoluto jure dantis resolvitur Jus accipientis ? 

D. D. Alexandresco în vol. IV p. 237 și urm. zice: 
„Pină la împlinirea condiţiunei rezolutorie pendente conditione, 

donatarul fiind proprietar, poate să dispună de lucrul dăruit, să-l 
schimbe, să-l vindă, să-l ipoteceze. Cumpărătorul sau creditorul ipo- 
tecar nu va dobîndi însă de cit un drept supus rezoluţiunei, astfe] 
cum îl are și donatarul în patrimoniul său, pentru că acest din urmă... 
nu poate să transmită mai multe drepturi de cît are el însuși „7e0 
plus juris ad. alium transferre potest, quam ipse habel“. În urma în- 
deplinirei condiţiunei rezolutorie, se vor aplică art. 1015 și 1019 
adică donaţinnea va fi revocată cu efect retroactiv (in praeteritum,
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ex tune) și lucrurile dăruite se vor întoarce la dăruitor libere de ori 
ce sarcini, pentru că donatarul avind un drept de proprietate con- 
diţional, supus rezoluțiunei sau desființărei, n'a putut să transmită 
altora mai multe drepturi de cîţ avea el însuși. Se va aplică deci 
maxima „resoluto jure dantis, resobvitur jus accipientis*, maximă 
consfințită de mai multe texte (769, $30, 1803, 1770). Cu alte cu- 
vinte, îndeplinirea condițiunei rezolutorie va pune lucrurile în stare 
în care ele erau înainte de facerea donaţiunei. 

Prin excepţie la regula de mai sus, după cari ipotecile stabi- 
lite asupra bunurilor dăruite sunt de drept desființate, cînd condi- 
țiunea de reîntoarcere s'a realizat, art. 952 C. Civ. fr. prevede că, 
cu toată indeplinirea condiţiunei rezolutorie, ipoteca legală a femeiei 
pentru zestrea ei și convențiile sale matrimoniale continuă a, lovi Și 
afectă, cel puţin în mod subsidiar, bunurile dăruite, cînd donaţiunea, 
a fost făcută bărbatului prin contractul de căsătorie.  - 

„Această excepțiune admisă în favoarea femeiei se întemeiază 
pe prezumpţiunea că acel care face viitorului soț o donaţiune prin 
contractul de căsătorie consimte tacitamente ca imobilul dăruit să 
garanteze, cel puţin în mod subsidiar (adică după diseuţiunea ce- 
lorlalte bunuri ale barbatului) drepturile asigurate viitoarei soţii prin 
același contract de căsătorie, rămînind ca părțile să stipuleze con- 
trariul dacă ele n'au avut în realitate intențiunea pe care le o pre- 
supune legiuitorul. 

„Această dispoziţiune înființată în folosul femeiei fiind o excep- 
țiune la principiul resoluto jure -dantis, resobitur..., nu poate, în lipsa 
unui text expres, să fie admisă și la noi, unde dreptul de reîntoar- 
cere va atrage din contra și desființarea ipotecei temeiei. | 

„Drepturile femeiei nu vor fi deci garantate, în legislaţia noa- 
stră de cît prin ipoteca generală ce ea are asupra bunurilor perso- 
nale. ale bărbatului, dacă, această ipotecă a fost specializată și. în- 
scrisă contorm legei (art. 1754 C. Civ.) ; de unde rezultă că, în caz 
cînd bunurile personale ale barbatului donatar vor fi neîndestulătoare, 
femeia nu va aveă nici o siguranţă reală, ci va fi un simplu creditor 
chirografar al barbatului. | 

„Femeia va puteă aveă și la noi o ipotecă subsidiară asupra 
bunurilor dăruite bărbatului, însă pentru aceasta tre ește ca păr- 
țile să fi prevăzut anume că dreptul de reintoarce nu va aduce 
desființarea ipocei femeiei, ci din contra o va lăsă/să subziste, în 
care caz numai, bunurile se vor reîntoarce la dăruită: lovite de ipo- 
teca femeiei. , | 

„În urma îndeplinirei condițiunei rezoluţorie, prin care se sti.
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pulează întoarcerea bunurilor la dăruitor, ipoteca subzidiară a femeiei asupra bunurilor dăruite nu va axeă loc deci la noi, ca în Franţa, în puterea unei prezumpțiuni legale, ci numai în puterea conven- țiunei părţilor, și în lipsa unei convenţiuni, îndeplinirea condiţiei re- Zolutorie va aduce desființarea ipotecei femeiei ea și desființarea ce- lorlalte sarcini constituite de donatar. 
5. În cazul etmd soţul, înainte de căsătorie eri proprietar indiviz prin suceâsiune sau donaţiune asupra unui imobil, și a câști- gat întreaga proprietate în timpul căsătoriei, fie prin licitaţie, fie prin partaj, este întrebarea dacă ipoteca legală a femeiei grevează întreg imobilul, sau numai partea indiviză pe care o posedă soțul înainte. de licitaţie sau partaj. 
4) O primă părere se pronunţă pentru mărginirea ipotecei le- gale la partea indiviză a soţului. Este adevărat că potrivit art. 883 fr. (786 romin) Cod. Civil, soţul, în ipoteza de față, trebue să fie presupus că a fost exclusiv proprietar asupra întregului bun înainte de căsătorie, din momentul deschiderei succesiunei ; însă aceasta nu e de cît o ficţiune care nu poate fi întinsă în afară de cazurile pen- îru care ea a fost creată și care din toate punctele de vedere nu ar trebui să prevaleze contra realităţii ; ori în realitate, partajul este un act cu titlu oneros: soţul a cumpărat părţile indivize ale Copro- prietarilor săi -cu sumele san Valorile cari făceau parte din activul său și prin urmare ipoteca legală a soției nu poate să se întindă asupra acestor părţi indivize, întocmai ea și în privinţa bunurilor do- bindite de soţ în timpul căsătoriei. . 

În serisul acestei păreri: Vidari VIII p. 536; Fsnault III n. 600; Mase 2 n. 1345; Demolombe 17, n. 328; Bertault 24, p. 392; Lyon Caen et Ren. VIII n. 906; Thaller n. 2035-a. Jurispr. Bourges 2 Febr. 1836; Paris 8 April 1853 ; Caen 21 April 1866. 
b) A doua opiniune: ipoteca, legală a femeiei se întinde asupra întregului imobil, dar numai în cazul cînd soţul n'ar avea de plătit nici o sumă pentru părţile coproprietarilor, adjudecate sau atribuite lui, celelalte valori ale succesiunei fiind suficiente a-i dezinteresă, Aci, în adevăr, creditorii falitului, w'au a se plinge, fiindcă plata sus- ziselor părți, a fost făcută, nu cu bani din activul soțului, ci cu va- lori din moştenire ; în aceste condițiuni, întregul imobil este bine cîștigat de soţ prin succesiune. 
(Aubry ek Rau Il $ 264 ter nota 52 din Cohendy-Darras pag. 198 No. 18 și 19). 
A se mai vedeă în sensul părerei a doua: Renonard II p. 313; Alauzet n. 2804; Borsari n. 1925.
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Jurisprudență. 1. Declararea 
în stare de faliment a soţului face 
să nască pentru soţie dreptul de 
a cere și obține restituirea dotei. 
Soţia unui falit, n'are nici un drept 
de preferință pentru banii săi do- 
tali, faţă de masa creditorilor, 
dacă nu a avut luată inscripţie 
ipotecară . în averea, barbatului, 
pentru asigurarea dotei sale. A- 
verea dotală neputind fi restituită 
în parte sau în total în timpul că- 
sătoriei, afară de cazurile prevă- 
zute de lege, sumele de bani pri- 
mite de soție dela soţ nu pot fi 
imputate asupra averei dotale, - 

Tri. Bacău din 98 în C. Jud. 
No. 16/98. 

2. a. Creanţa dotală a soţiei 
falitului, negarantată prin o îpo- 
tecă legală constituie o simplă 
creanţă chirografară. Prin urmare 
coneordatul încheiat de falit, fiind 
opozabil tuturor creditorilor chiro- 
grafari, rezultă că acest act este 
opozabil și femeiei relativ la cere- 
anța sa dotală, așa că, pe timpul 
cît durează concordatul, dînsa nu 
va puteă reclamă de cîţ cota con- 
cordatară. 

h). Art. 1262 cod. civil, care. 
stabilește că separaţiunea de pa- 
trimonii va fi nulă, dacă, în ter- 
men de o lună de la pronunţarea 
hotărirei, nu se va fi început e- 
xecutarea ei, nu-și are aplicaţiu- 
nea cînd alte principii de drept 
se opun, cum, de pildă, în caz de 
faliment; femeia, a cărei ereanță 
dotală nu este garantată prin ipo- 
tecă, nu mai poate cere de la 
bărbatul său de cît suma repre- 
zentind cotele concordatare și nu- 
mai la epocele fixate prin con- 
cordat, ea nu poate dar execută 
sentința de separațiune de patri- 
monii. 

Trib. Ilfov I No. 
tul No. 48901. 

541 în Drep- 
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3. Califieaţiunea de comerciant, 
luată de soț întrun act public, 
înainte de celebrarea căsătoriei 
nu este suficieută. ci supune pe 
femeie în caz de falimentul so- 
țului la aplicarea art. 563 fe. (796 
Yom.) cod. com. | 

Besanţon 13 febr. 1856 în Dal- 
loz p. 711. 

4. Cind este stabilit că în mo- 
mentul celebrărei căsătoriei soțul 
se dedă la acte de comerţ; destul 
de frecuente pentru a fi conside- 
tat ca comerciant, ipoteca legală 
a femeiei este supusă restricțiu- 
nilor rezultind din faliment, chiar 
dacă la aceiași epocă, soţul exer- 
cită o profesiune necomereială: 
femeia va invocă în zadar buna 
sa credinţă pentru a scăpă de a- 
ceste restricţiuni. 

Cas. fr. S. Reg. 5 lulie 1837. 
C. Ap. Nîmes 10 Iulie 1851, în 
Dalloz p. 711. 

5. Potrivit art. 563 fr. (796 rom) 
„al. 1 cod com. restriețiunile cu 
privire la ipoteca legală a feme- 
iei în caz de falimentul soțului, 
nu-și au aplicaţiunea decît dacă 
soţul eră comerciant în momentul 
celebrărei căsătoriei, sau dacă ne- 
avind atunci o profesiune deter- 
minată, a devenit comerciant în 
anul următor. 

In afară de aceste cazuri fe- 
meiă care voiește a-şi exercită 
drepturile sale, ca  creditoare, 
chiar ipotecară, „nu este obligată 
a produce fie un act autentic, fie 
chiar un act sub semnătură pri- 
vată cu dată certă, pentru a probă 
că a dat soțului, banii sau efec- 
tele mobile constituite dotă, sau 
venite ei în timpul căsătoriei prin 
succesiune, sau donaţiune, - cum 
de asemenea și preţul, provenit 
de la imobilele vîndute și care n'a 
fost reîntrebuinţat, 

Este suficient ca femeia să facă
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această dovadă, prin mijloacele de 
drept comuu, chiar prin chitanţe 
semnate de soţ, chiar fără dată 
certă, cînd aceste chitanţe vor fi 
recunoscute ca sincere și reale 
de către creditorii soţului. 

Cas. fr. 22 Nov. 1886 în Co- 
hendy-Darras p. 19%. 

6. Chestiunea, de a se şti dacă 
soțul trebuie să fie considerat ca 
avind calitatea de comerciant, tre- 
buie rezolvată conform regulelor 
stabilite de ast. 1 fr. (7 rom) și 
urm Cod. com. i 

„“Judecat asupra acestei chesti- 
uni, că minorul care a făcut acte 
de comerţ fără să fi fost autorizat 
conform art. 2 fr. (10 rom) cod. 
com. nu este legalmente comer- 
ciant, și că în consecință, ipoteca, 
legală a femeiei acestui minor, 
nu este supusă restriețiunilor din 
art. 563 (796 rom) cod. com.. pen- 
tru cazul cînd soţul este comer- 
ciant în momentul celebrărei că- 
sătoriei sau a devenit comerciant 
în anul următor. 

Cas. fr. 18 April 1882 în Co- 
hendy-Darras p. 196 urm. 

7. hezultă din primul aliniat al 
art. 563 fr. (796 rom.) că: soţia, 
falitului nu se poate prevală de 
ipoteca sa legală asupra imobile- 
lor dobîndite cu titlu oneros de 
către falit în timpul căsătoriei: 
legea prezumă că aceste imobile 
au fost ciștigate cu banii credito. 
rilor sau cel puţip cu banii cari 
constituiau gajul lor în mod ge- 
neral. 

A. Grenoble 8 Martie 1892 în 
Cohendy-Darras p. 197). 

8. In cazul cînd în actul de a- 
chizițiune se enunță că soțul a 
cumpărat un imobil după cele- 
brarea. căsătoriei, femeia va pu- 
teă fi admisă a stabili, fie prin 
proba. testimonială, fie chiar prin - 
prezumpţiuni, că în mod real imo-   
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bilul a fost cumpărat de soţ la o: 
dată anterioară căsătoriei. 

A. Grenoble, 28 Iunie 1858 în 
Cohendy:Darras. 

9. Femeia poate exercită drep- 
tul său—rezultind din ipoteca le- 
gală—asupra întregului imobil a- 
tribuit soţului în urma unei lici- 
tațiuni sau partaj pentru eșirea 
din indiviziune; căci dacă licita- 
țiunea sau partajul ar fi făcut să 
se atribuie imobilul unuia din co- 
proprietarii soțului, femeia ar fi 
pierdut ipoteca sa pentru tot. Este- 
just ca, prin compensaţiune, ea 
să se poată prevală pentru tot, 
dacă soțul este acela care a do- 
bindit întregul imobil. 

Cas. jr. 10 Nov. 1869; Limoges 
14+ Mai 1853; Grenoble 5 Augusi 
1857; Angers 27 Mai 1864; Metz 
20. Dee. 1865; Douai, 26 Nor. 
1868; In Cohendy-Darras. 

10. O chestiune analoagă sa 
ridicat relativ la construcțiunile 
sau îmbunătățirile făcute de soț 
în timpul căsătoriei asupra unui 
imobil ce-i aparţine şi sa decis 
că ipoteca legală a femeiei nu se 
întinde asupra acestor construe- 
țiuni sau inbunătățiri, în caz cînd 
ele au fost făcute asupra unui 
imobil cumpărat de soț în timpul 
căsătoriei. 

A. Grenoble 8 Marte 1892. 
11. Chestiunea «este mult mai 

îndoielnică, cînd este vorba de: 
construcțiuni sau înbunătățiri fă- 
cute de soţ asupra imobilului ce: 
el posedă înainte de căsătorie, 
sau care l'a dobindit după căsă- 
torie prin succesiune sau dona- 
țiune. După art. 563 fr. (796 rom) 
cod. com. acest imobil este gre- 
vat de ipoteca legală a femeiei: 
ori în termenii art. 2133 fi. (1777 
rom.) cod civil. ipoteca se întinde: 
asupra tuturor ameliorațiunilor. 
survenite imobilului ipoteeat.
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Rouen 29 Dec. 1855; Grenoble 
28 lunie 1858. 

Jurisprudenţa nu este cu toate 
aceste fixată în mod absolut în 
această privință ; mai multe ho- 
tăriri și majoritatea autorilor de- 
cid din contra că amelioraţiunile 
şi construcțiunile nu  ţrebuiese 
tratate altfel de cît imobilele do- 
biîndite cu titlu oneros de către 
soţ în timpul căsătoriei. In defi- 
nitiv, aceste construcţiuni și ame- 
lioraţiuni au fost făcute, cu va- 
lori formînd gajul general al ere- 
ditorilor ; ele nu trebuiese deci 
supuse,—mai mult de cît imobi- 
lele cumpărate de soţ,—la ipoteca 
legală a femeiei. Art 563 (796) 
cod. com. deroagă, din acest punet - 
de vedere la art. 2133 (1777 R.) 
cod civil. 
„Montpellier 29 Iulie 1867 ; Gre- 
noble 8 Martie 1892; Caen 3 lu- 
nie 1865 ; Comp: Renouard II p. 
344; Bedarride LII n. 1034; Masse 
II n. 1345; Alauzet VIII n. 2804; 
Aubry et Rau. Il Ş 264 ter. p. 
396 nota 51; Lyon-Caen et Re- 
nault VIII n. 905 ; Phaller n. 2036. 

12. Facultatea de a alege ne- 
putind procură o îmbogăţire reală, 
mar putea fi calificată drept a- 
vantaj în sensul art. 564 fr. (796 
al. 2 rnm.) Cod. Com. Judeeat în 
acest sens, că stipulațiunea din 
contractul de căsătorie prin care 
se dă femeiei facultatea de a re- 
luă—după alegerea sa—sau m6- 
bilierul constituit dotă, sau va- 
loarea estimativă dată acestui mo- 
bilier, nu constitrie un avantaj, 
căzind sub aplicațiunile sus zisului 
articol. 

(Rennes 26 Ian. 1849 în Co- 
hendy-Darras). 

13. Este o chestiune viu con- 
troversată, aceia de a se ști care. 

"este soarta asigurărei contractate 
de soț în profitul femeiei, fie prin 
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contractul de căsătorie, fie în tim- 
pul căsătoriei. Jurisprudenţa este: 
împărțită şi numeroase hotăriri au 
decis că sindicul falimentului so- 
ţului, ar puteă reclamă beneficiul 
acestei asigurări faţă de femeia 
falitului, fie că această asigurare ar: 
fi socotită ea o liberalitate făcută 
femeiei de cătră soţ și deei apli- 
cindu-se art. 564 fr. (79 al. 2 
rom.) Cod. Com., fie că beneficiul 
asigurărei ar fi considerat ca, do- 

“biîndit cu banii soțului şi deci a. . 
fi întrunit la activul falimentului 
prin aplicarea art. 559 fr. (792 
rom.) Cod. Com, . 

(Caen 2 Marte 1881; Paris 1 
Aug. 1879; Caen 6 Dec. 1881; 
Alger 9 lunie 1885; Amiens 8 
Mai 1888 și 31 lan. 1889; Trid. 
Civil d'Epernay, 17 Awg. 1882). 

Dar această opiniune nu ar 
puteă să triumfe dat fiind, prin- 
cipiul pus de jurisprudenţă şi în 
virtutea căruia beneficiul unei a- 
sigurări asupra vieței fiind reputat 
că nu aparține asiguratului ci că 
face parte din patrimoniul bene- 
ficiarului, cu condiția ca să fie 
acceptat. Plecînd de la aceasta, 
jurisprudența a fost nevoită să, 
conchidă că în caz de asigurare 
contractată de soț în profitul fe- 
meiei, nu se poate aplică nici art. 
564 (796 al. 2 rom.) C. Com.) ţi- 
ind seamă că beneficiul asigurărei 
n'a făcut nici o dată parte din 
patrimoniul soțului, şi nici m'ar 
puteă fi considerată ca o adevă- 
rată liberalitate în sensul acestui 
articol sau al art. 559 (792 rom.) 
Cod. Com., ţinind seamă că ca- 
pitalul asigurat este dobindit prin 
primele anuale plătite mai curind 
din economiile căsniciei de cit, 
din banii soțului. In definitiv, dacă 
femeia, se îmbogățește pe urma, 
unei asigurări contractate în pro- 
fitul său, aceasta, nu se datorește
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banilor sau valorilor făcînd parte 
“din patrimoniul falimentului, care 

“ “este gajiul tuturor creditorilor ; 
de aci urmează că femeia ar puteă, 

„reclama beneficiul “asigurărei, cu 
tot falimentnl soţului și cu exelu- 
“derea masei credale a acestui 
faliment. 

C. Cas. fr.10 Nov. 1879, 22 Febr. 
1888, 7 Aug. 1888, 23 Iulie 1889; 
Caen 14 Marte 1876; Paris 7 
Marte 1870, 4 Iunie 1878; Nfines 
:27 Febr. 1880; Aîz 24 Marte 1886; 
Besangon 2 Marte 1887 ; Nancy 
17 lan. 1888; Alger 17 Oct. 1892. 

Comp. Thaller n. 1979 ; Agnel 
et de Corny. Man. gân. des assur. 
n. 447; Couteau 'Tr. des assur sur. 
la vie I n. 539; Lefort, Rec. p6- 
riod. des assur. 1886 p. 63 urm,; 
Ruben de Couder V. assur. sur ja 
vie n. 27 urm. 

14. Nu ar fi tot așa dacă eon- 
tractul de asigurare ar ascunde o 
“donaţiune deghizată sub forma unuj 
-contract cu titlu oneros ; nulitatea 
va trebui în acest caz pronunţată 
„pentru fraudă faţă de creditori. 

Pe de altă parte, pentru ca fe. 
meia să poată reclamă beneficiul 
asigurărei contractate în profitul 
“său, este necesar ca ea să o fi 
„acceptat expres sau tacit sau ca 

Art. 79 6—797 

ea să poată încă acceptă asi- 
gurarea. Nu este tot așa, cînd fe- 
meia asiguratului n'a declarat că 
voiește a profită de stipulațiunea 
făcută de soţ în profitul său, sau 
cînd sindicul falimentului soțului 
a obținut de la femeie o decla- 
rațiune contatînd că ea n'are nici 
un drept asupra capitalului asi- 
gurat, care va trebui socotit că 
aparține, din acest motiv, suece- 
siunei soțului. 

In zadar sar pretinde să se 
constate că rezultă o accepţiune 
tacită dintun act prin care fe- 
meia, de acord cu -soţul ei, ar fi 
cedat beneficiul asigurărei, dacă, 
pretinsul act de cesiune,—al cărui 
original de alt fel nu se prezintă— 
a fost, declarat fraudulos în baza 
cererei sindicului falimentului so- 
țului. 

In asemenea caz, nemanifestind 
nici expres, nici tacit voinţa de a 
profită, de stipulațiunea făcută în 
favoarea sa, beneficiul asigurărei 
rămîne în patrimoniul soțului și 
va servi drept gaj creditorilor: 
drept consecință suma cuvenită 
din asigurare va trebui plătită 
sindicului falimentului. 

(0. Cas. fr.23 febr. 1889; din 
Cohendy-Darras). 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 797. Dacă femeia are 
“contra barbatului vre'o cre- 
“anţă, derivînd dintr'un con- 
tract cu titlu oneros, sau 
dacă ea a plătit pentru din- 
sul vre o datorie, creanța 
este prezumală a fi con- 
stituită şi datoria a fi plă- 
tită cu banii barbatului şi 
femeia nu va puleă exer-   «ită nici o acţiune asupra 

CODUL COM. ITALIAN 

„Art. 787. Se la moglie ha 
verso il marito crediti di- 
pendenti da contratti a li- 
tolo oneroso, ovvero ha pa- 
gato per lui dei debiti, i 
crediti si presumono  cos- 
tituiti e i debiti pagati 
con danaro del marito e la 
moglie non pu proporre 
alcuna azione nel fallimen- 
to, salva ad essa la prova
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masei falimentului de cit | contraria seeondo le dispo-: 
dacă -va face proba contra- | sizioni dellarticolo 782. - 
rie, conform dispoziţiunilor La moglie del fallito e: 
art. 792. | ammessa al passivo del fal- 

Femeia îalitului va fi ad- | limento per il prezzo dei. 
misă la pasivul falimentului, | suoi beni alienati dal ma- 
pentru preţul bunurilor sale | rito durante il matrimonio. 
instrăinate în timpul căsă- | salva lazione della massa 
toriei de către barbat, re- | su cid che la moglie potesse: 
zervindu-se însă acţiunea | ricuperare secondo le dis-- 
masei asupra. sumelor ce | posizioni dell 'articolo 1407 
femeia ar “putea scoate, | del codice civile. 
conform dispoziţiunilor art. 
1255 Cod. Civil. 

(Com. 792; C. Civ. 945, 
1208, 1255; ltal. 787; Fr. 
562; Belg. 558). 

Bibliografie, V. Dimitriu curs; Degre II p. 167; L. N. Cezăreseu-Em. Dau p. 135; Bohl p. 494%; Vidari VIII p. 540 şi urm.; LL. Bolaffio-E. Mas6-Dari p.. 761 urm. 

  
Doctrină. Chestiunea în acest text se prezintă astfel : În tim- 

pul căsătoriei, barbatul a putut înstrăină fără drept bunuri de ale. 
- soţiei ; e raţional dar ca soția sau să ceară invalidarea înstrăinărei 

sau să vină la masa falimentului pentru preţul acelor bunuri. Chiar 
dacă femeia împreună cu barbatul ar fi făcut înstrăinarea bunului 
dotal, încă înstrăinarea nu e valabilă ;, soția va cere deci anularea și 
va întră în posesiunea lucrului, ia acel de la care s'a revendicaţ 
are dreptul de a cere daune de la barbat fiind că nu i-a declarat 
că lucrul e dotal. 

Soţia de altă parte inainte de a dobindi revendicarea poate să 
se înscrie intre creditori pentru preţul lucrurilor, căci în tot cazul 
ei i se cuvine ceia ce sa obținut de la barbat pentru lueriirile sale, 
mai cu seamă că acțiunea în revendicare poate dură mai mult de. 
cit lichidarea pasivului falimentului ; deci e natural ea soția să-și ia 
precauțiunile. Dacă înstrăinarea, luepurilor femeiei a fost anulată, 
dobinditorul va cere restituirea sumei plătite sau de la masa fali- 
mentului, dacă repartițiunea n'a avut loc, sau de la soție care a în: 
casat cota de la barbat, căci nu mai are rațiune de a o păstră. 

Este însă o ipoteză în care textul iși găsește aplicaţiunea: do- 
bînditorul e încă dator eu parte din preţ, lucrurile nu mai sunt în | 
natură și el e aproape insolvabil; în acest caz femeia în loe de a. 

-
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mai urmări pe un atare debitor preferă a se înserie la masa .fali- 
mențului cu preţul lucrurilor vindute, iar masa credală care a plătit 
cota, se îmbracă cu acţiunea contra debitorului, acțiune pe care o 
aveă soţia falitului în baza actului de înstrăinare,. 

(V Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1389 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. În caz de fa- 
liment, toţi creditorii chirografari 
ai falitului sunt admiși să se pre- 
zinte la masa credală cu crean- 

“ele lor. Şi în lipsă de prohibi- 
țiune restrictivă ceată ca și femeia 
falitului căsătorită sub regimul 
dotal, să fie admisă, în virtutea 
creanței sale dotale, la masa fa- 
limentului. A se interzice femeiei 
«de a-și valoră drepturile sale do- 

tale ar fi să i se tăgăduiască ca- 
litatea de creditoare a soţului cu 
dota ce i sa adus la contracta- 
rea căsătoriei şi prin urmare să 
fie expusă cu siguranță la pier-. 
derea, creanţei sale dotale în pro- 
fitul celorlalţi ereditori, 

C. Cas. II No. 62/90 în Bul. 
Cas. p. 744 din Cezărescu-Dan 
p. 135.



SECŢIUNEA IV 

Despre coobligaţi şi despre îidejusori |, 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 798. Creditorul, care 
posedă obligaţiuni subscrise 
girate sau garantate solidar 
de către falit şi de alţi co- 
obligaţi, cari au căzut în 
stare de faliment, participă 
la reparliţiuni în toate ma- 
sele și va fi irecut cu va- 
loarea nominală a creanţei 
sale pînă la deplina achi- 
tare. 

(Com. 277, 768.urm. 799; 
C. C. 1039, 1662; Ital. 788; 
Fr. 542; Belg. 537). 

Bibliografie. 
D. Alexandresco VI p. 182, 183; AL De 
VIII p. 496 urm.: L. Bolaffio-Mas€ Dari 
p. 691 urm.: Cohendy-Darras îl p. 180 
291 urma. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 788. Il creditore pos- 
sessore di obbligazioni sot- 
toscritie, girate o garantite 
in solido dal fallito e da 
altri coobbligati che tossero 
in istato di fallimento, par- 
tecipa alle ripartizioni in 
tutie le masse e vi € com- 
preso per il valore nomi- 
nale del suo credito sino 
all intiero pagamento. 

V. Dimitriu Curs; C. N. Toneanu falimente îl p. 167 urm. 
gre UI p. 167 urm.; Bohl p. 49%; Vidari 
p. 765 urm. ; Rogron p. 1127 urm. ;. Dalloz 
urm.: Rividre p. 75% urma; Namur III p. 

Doctrină. 1. Lichidarea- pasivului se regulează şi cu privire ']a 
raporturile dintre coobligaţi şi cauțiuni, după principii derogătoare la 
dreptul comun. Rațiunea este că creanţa se schimbă, în caz de fali- 
ment, în un drept la un divident. Masa (nu falitul, care rămîne şi 
după încetarea falimentului personalmente răspunzător pentru restul 
creanţelor peste dividend) se liberează complect faţă cu fie care cre- 
ditor plătindu-i dividendul cuvenit. Dividendul e moneda naturală a 
falimentului. 

Regula dreptului comun sună că atunei cînd unul din codebi- 
torii solidari se liberează complect, el descarcă complect și pe co-
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obligaţii săi. Aceasta, presupune însă o plată integrală și nu plata 
unui dividend. Creanţa este stinsă numai faţă cu masa, care a plătit 
dividendul, nu și faţă cu falimentele celorlalţi obligaţi. Principiul di- 
videndului restringe principiul solidarităţii. De aceia se preserie cele 
cuprinse în art. 798. 

(42. Degre Scrieri juridice III p. 167 urm.). 
2. Creditorul mai multor falimente coobligate care participă la 

fie care din ele, are dreptul să ceară întreaga sa creanţă cuprinzind 
și interesele «posterioare declaraţiunei de faliment? 

Sunt două opiniuni citate de D-l C. W. Toneanu în falimente 
fase. II p. 167 urm. 

a) Creditorul are dreptul să ceară întreaga, creanţă cuprinzindu-se 
și interesele posterioare declaraţiunei de faliment, care după disp, 
art. 718 mar fi exigibile întrun singur faliment. 

Această părere se bazează pe dispozițiunile art. 798 și 799 cod. 
com. În adevăr dacă creditorul mai multor debitori faliți ar fi o- 
bligat a -se înseri la fie care faliment, numai cu restul de capital ră- 
mas descoperit fără a i se ţinea seama și de interesele cuvenite, ar 
avea o situațiune inferioară celorlalţi creditori. Mai mult îneă, legea 
prevede în art. 798, dreptul său și obligaţia de a fi înscris cu în- 
treaga creanţă la fie care faliment pănă la achitare. Pe lingă aceasta 
art. 799, prevede dreptul de regres uneia sa mai multor mase coobli- 
gate care ar fi plătit creditorului comun întreaga creanță, capital şi 
accesorii. 

b) Creditorul are dreptul a participă la diferitele repartițiuni ale 
activului, pînă la stingerea creanţei sale nominale (eapital și interese 
pînă la declararea ultimului faliment coobligat) nu a ereanței reale 
(eapital și interese chiar posterioare declaraţiunei ultimului faliment). 

Stingîndu-se prin faliment viaţa economică a unui . comerciant 
și patrimoniul său nemai producind nici un fruct, este natural și logic 
să se suspende cursul dobinzilor faţă cu masa, tocmai, fiindcă legiuito- 
rul a admis acea egâlitate de tratament pentru creditori în materie 
de faliment. Creditorul ce se află în condiţiunile art. 798, participă 
la toate masele pentru valoarea nominală, adică pentru valoarea 
creanţei sale în momentul în care sa declaraţ fie care faliment, cu- 
prinzindu-se și și accesoriile cari constau în spesele și interele ce au 
curs de la seadenţă și pînă în ziua declaraţiunei de faliment. Pină 
la deplina achitare însamnă pînă la plata creanţei nominale admise 
în diferite mase ale falimentelor. Obiecţiunea că art. 718 suspendă 
dobinzile față cu masa creditorilor e în perfectă armonie cu art. 798. 
căci suspendarea dobinzilor are loc numai fața, de masa sau mesele
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credale la care s'a înscris 
ţilor nefaliţi încă. 

798 337 

creditorul, ea nu poate folosi și coobliga- 

(0. W. Toneanu falimentele fase, II p. 167 urm.) 
Notă. În art. 798 şi urm. Cod. com. legiuitorul a prevăzut dis- poziţiuni în interesul special al ereditorului plecînd de la prezump- ținea că obligaţiunile coodebitorilor în 

zumpte solidare. 
materia comerciale sunt pre- 

Dacă sar fi admis principiile de drept comun un creditor cae ar posedă o creanţă garantaţă de mai mulţi comercianţi căzuţi toţi în faliment, n'ar putea să-și vadă nici odată creanța sa achitată dacă ar fi admis de ex. la al doilea faliment cu excluderea sumei primite ca 'divident la, primul faliment, și așa mai departe. 
Dacă de exemplu : 
Să luăm exemplul dat de Vidari (VIII No. 8423) sunt cinei de- bitori solidari toţi în stare de faliment și cari au o obligaţie de 10000 lei ; dacă am admite că creditorul ar 

de la al 3-lea 20%, de la al 4-lea 15% și de 
el își va primi întreg capitalul său dacă ereanţa sa e 
cu valoarea nominală ; pe cînd dacă sar fi admis creanța numai pentru restul neachitat atunci el ar 

30%, de la al' 2-lea 25% 
la al 5-lea 10%, 
primită la pasiv 

primi de la primul faliment 

fi primit de la. l-iul 3000, de la al 2-lea 1750, de la al 3-lea 1050, de la al 4-lea 630 și de la al 5-lea 357 în total 

Jurisprudenţă. 1. Creditorul 
care posedă obligaţiuni scrise, gi- 

" tate sau garantate solidar de că- 
tre falit și de alţi coobligaţi cari 
au căzut în stare de faliment, 
participă la repartiţiuni în toate 
masele și va fi trecut cu valoa- 
rea nominală a creanței sale pînă 

„la deplina achitare. 
Odată admis între creditorii fa- 

limentului. cu valoarea nominală 
a creanţei sale, un asemenea, cre- 
ditor se bucură de toate dreptu- 
rile recunoscute de lege creanţei 
sale așa cum a fost admisă la 
masă și prin urmare de a parti- 
cipă la încheierea concordatului 
cu valoarea nominală a creanței 
sale, pe câtă vreme legea nu dis- 
pune într'alt-fel. Astfel, poate votă 
la concordat un creditor cu în- 
treaga lui creanţă de și a primit 

6787. 

dividende de la masele falimen- 
telor celorlalți coobligaţi. 

0. Apel Buc. I 5 April 1891 
extras din ]. Cezăresecu-Dan. 

2. Art. 542 fr. (798 romin) C. 
"Com. conform căruia, creditorul, 
care posedă obligaţiuni solidare 
contra unui falit şi a altor co- 
obligaţi de asemenea în faliment, 
poate participă la repartițiuni în 
toate masele, pentru valoarea no- 
minală a titlului său pină la com- 
plecta achitare—este aplicabil a- 
cest articol și creditorului ipote- 
car — care nefiind plătit integral 
dintr'un faliment în virtutea tiţ- 
lului său de ipotecă, —se prezintă 
în alte falimente ca un creditor 
chirografar. 

Astfel creditorul ipotecar,—care 
în falimentul de care depinde i-   mobilul ce i a fost ipotecat — n'a 

22
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obţinut asupra preţului acestui i- 
mobil, de cît o colocaţiune par- 
ţială, poate să se prezinte la fali- 
mentul..unui coobligat, pentru va- 
loarea nominală acreanţei sele,— 
fără deducţiunea sumei acestei 
coloeaţțiuni — întocmai ea și un 
creditor care ar fi primit un sim- 
plu divident. Colmar 14 Mai 1851 
în Dalloz p. 692. 

- Asemenea creditorul neplătit in- 
tegral asupra unei creanţe privi- 
legiate contra masei debitorului 
principal, poate partieipă—la di- 
vidende în masa garantului soli- 
dar.—pentru valoarea nominală a 
titlului său. C. Amiens 29 lulie 
1851, 

Asemenea creditorul gagist, al 
cărui gaj a fost vîndut pentru o 
sumă inferioară totalului creanţei 
sale, va trebui să fie admis pen- 
tru tot Ia pasivul falimentului co- 
obligatului,—care i-a dat gajul ca 
supliment de garanţie la obligaţia 
solidară..— 

Din Dalloz p. 692. 
3. Cesionarul unui titlu de cre- 

anța, contra mai multor eoobli- 
gaţi solidari, primind un preţ in- 
ferior valorei nominale, este în 
drept a se îuseri la fie care fali- 
ment al coobligaţilor săi, cu va- 
loarea nominală a titlului și nu 
numai cu suma ce numitul ce- 
sionar a plătit drept preţ al ce- 
siunei ; în acest caz el va exer- 
cită toate drepturile cedentului 
său. 

Dacă din contra, posesorul tit- 
lului, nu este de cît subrogat în 
drepturile acelui de la care a pri- 
mif titlul, nu poate reclamă de 
cit prețul ce a plătit ereditorului, 
conform regulelor admise în ma- 
terie de subrogaţie. 

In acest caz, creditorul origi- 
dar, nu poate reclamă de la nici 
un coobligat, diferenţa dintre va- 

Art. 
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loarea nominală a titlului sau și 
suma plătită de subrogat: ceredi- 
torul originar, consimţind a primi 
de la un terțiu o sumă interioară 
celei cuprinsă în titlul său, fără 
a-și rezervă surplusul valorei no- 
minale a titlului, este reputat că 
a tăcut debitorilor o reducere vo- 
luntară a acestui surplus. 

Aceiași soluţie pentru credito- 
rul care pe calea transacţiunei, a 
cedat titlul său, primind o sumă 
inferioară valorei nominale fără 
a-și rezervă vrun drept contra 
debitorului. Şi dacă ;acest titlu a 
fost cedat cu clauza de garanţie 
pînă la concurența sumei, cu care 
sar găsi descoperit asupra debi- 
torului cedat, posesorul titlului nu 
poate recurge la activul falimen- 
tului acestui garant, pentru dife- 
rența de preţ, nici a face să se 
admită la pasivul aceluiaşi fali- 
ment efectele” girate lui pentru 
executarea obligațiunei de garan- 
ție arătate mai sus. 

Din Dalloz p. 692 No. 44—47. 
4. Asociatul în nume colectiv 

care a garantat personal,—printr”o 
ipotecă asupra bunurilor sale,—o 
datorie socială, nu poate fi consi- 
derat din acest fapt, că este co- 
bligat sau garant al societăţei; 
prin urmare, în caz de falimen- 
tul societăţei, creditorul ipotecar 
nu poate pretinde că trebue să 
participe la repartițiunea masei 
ipotecare și la acea a. masei chi- 
rografare și nici de a figură la 
această din urmă cu valoarea no 
minală a titlului său pină la de- 
plină achitare. (Paris 26 April 
1867). 
-Judecat în sens contrar, că ere- 

ditorul unei societăți în nume co- 
lectiv în lichidare, al căreia unul 
dintre asociaţi este căzut în stare 
de faliment, trebue să fie admis 
în același timp, și la lichidare și
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la faliment, pentru valoarea no- |- 
minală a creanţei sale. Nu se 
poate pretinde că acest creditor 
nu poate fi admis la pasivul fali- 
mentului de cit provizor şi sub 
rezerva de a restitui, după ope- 
raţiunile lichidărei societăţei, di- 
xidendul primit de la faliment, în 
locul sumei prinse din lichidare. 

Dijon 4 Mai 1881 în Cohendy- 
Darras p. 180 n. 3 şi 4, 

5. Acela care, primind prin gir 
de la o bancă efecte subserise de 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 799. Nici un regres 
pentru dividendele plătite 
nu se acordă falimentelor 
coobiigaților, unora contra   altora ; însă dacă creanţa 
întreagă, capital şi acceso- 
rii, a tost plătită de: una 
sau de mai multe mase co- 
obligate, astiel că creditorul 
nu mai are nici o acţiune 
contra celorlalte, cele dintii 
vor aveă drept de regres 
contra celor de al doilea în 
proporţiune cu partea da- 
toriei ce au plătit şi cu a- 
ceia ce cădea în sarcina 
respectivă a fiecăreia. 

Dacă toate dividendele 
întrunite, ce s'au atribuit 
creditorului în toate fali- 
mentele  coobligaţilor, ar 
trece peste suma lui dato- 
rită, restul va fi înapoiat 
maselor falimentelor, în 
proporţiunea sus arătată. 
Dacă însă unii din coobli- 
gaţi erau garanţii. altora, 
prisosul aparţine, după or-   

339 

diferiţi comercianţi, le-a girat unei 
alte bănci, de la care le-a retras 
după protest, nu poate luă parte 
la repartiţinni în falimentul pri- 
mei bănci şi semnatarilor primi: 
tori, de cit prin prezintarea se- 
parată de titluri individuale ; nu 
exisță în speță o singură şi unică, 
creanţă, ci atitea creanţe distincte 
cite efecte neplătite. 

Cas. fr. 26 Dec. 1871 în Co- 
hendy-Darras p. 180 urm. 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 789. Nessun regresso 
per i dividenti pagati e ac- 
cordato ai îallimenti dei co- 
obbligati, gli uni contro gli 
altri; ma se /intiero cre- 
dito di capitale ed accesso- 
rii sia stato pagato da una 
o piu delle masse coobbli- 
gate, in guisa che il credi- 
iore non abbia piu azione 
contro le altre, le prime 
hanno diritto di 'regresso 
contro le seconde in pro- 
porzione della parte del de- 
bito che hanno pagato e di 
quella che era  rispettiva- 
mente a carico di ciascuna. 

Se i dividendi riuniti as- 
segnati al creditore in tutti 
i tallimenti dei coobbligati 
superino la somma a lui 
dovuta, il resto e devoluto 
alle masse dei îallimenti 
nella proporzione suddetta. 
Se pero i coobbligati erano 
garantii gli uni degli altri, 
il resto appartiene secondo 
l'ordine delle obbligazioni
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dinea obligaţiunilor mase- | alle masse dei fallimenti di 
lor falimentelor, a acelor | quei coobbligati che hanno 
coobligaţi cari au dreptul | diritto di essere garantiti. 
să fie garantaţi. 

(C. Civ. 1052—1056 ; Ital. 
789; Fr. 543; Belg. 538). 

Bibliografie. Degrâ III p. 168 urm.; [. Bobl p. 495 urm.; L. Bolaffio-- 
Mas6 Dari p. 770 urm. ; Vidari VIII p. 500 urm.; Rivitre p. 756 urm.; Namur HI p. 
26% urm. ; Rogron p. 1131 urm.; Dalloz p. 693 urm.; Cohendy-Darras ÎI p. 181 urm. 

Doctrină. Codebitorii solidari au, după principiile comune, un 
recurs unii contra adora pentru excedentul ce a plătit fie care peste 
partea sa, căci obligaţiunea, solidară în privinţa creditorului, se îm- 
parte de drept între creditori și fie care din ei nu e dator unul că- 
tre altul de cît numai partea sa (art. 1052 cod. civil). Această di- 
viziune a, datoriei solidare decurge din principiul că codebitorii so- 
lidari sunt; uniţi faţă cu creditorul printrun legămînt comun, dar au 
între dinșii ca coasociaţi, un interes divizat, Codebitorii pot probă că 
partea lor în datorie e neegală. Unii din debitori nu pot însă să 

exercite în contra codebitorului său un recurs de natură a aduce o 
vătămare creditorului. Un faliment, care a plătit un dividend mai. 
mare, nu are recurs în contra falimentului care a plătit un dividend 
mai mie ; căci principiul care rezultă din însăși natura lucrurilor 
este că aceiași creanță nu poale să figureze de două ori în aceiaşi. 

masă. Plătindu-se odată un dividend, creanţa este stinsă față cu masa 
care la plătit. O masă nu are nici un recurs în contra celeilalte 

pentru excedentul ce lar fl plătit. 
Regresul are loc numai dacă rămîne un dividend disponibil după 

ce creanţa întreagă cu capital și accesorii, a fost plătită de una sau 
mai multe mase coobligate. Creditorul poate să figureze în fie care 
faliment cu valoarea nominală a titlului său pină la plata integrală. 
Creditorul dar, care a primit de la unul: sau mai multe falimente. 
plata întreagă a creanţei sale nu mai are nici o acţiune în contra. 
celorlalte mase. Dar iată că else găsește înscris și la o a treia masă 
cu un dividend oare care. Ce se va face cu acest dividend? Datoria 
se divide în raportul codebitorilor între dinșii. Fie care codebitor so- 
lidar are dar, faţă cu codebiţorii săi, drepturile unui fidejusor pro rata 
smgulorum. Codebitorii sunt cauţiuni în raporturile lor între dinșii 
pentru tot ce trece peste partea fie cărui în datorie. Cînd mai multe 
persoane se obligă solidarmente, fie care e ţinut să plătească datoria 
întreagă creditorului, dar celelalte garantează că ea nu va aveă în. 
cele din urmă să plătească de cit partea sa din datorie. Aceste priu-
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<ipii admise chestiunea se desleagă: dividendul disponibil trebue să 
se împartă între diferitele mase în proporţiunea în care fie care din 
codebitori a. contriburt, peste partea sa la plata datoriei. 

Dacă dividendele primite de creditor în falimentele coobligaţi- 
lor, unite. la, un loc, tree peste cifra totală a creanţei, prisosul se dă 
maselor falimentelor în proporţiunea sus arătaţă. 

Două ipoteze pentru a înţelege această dispozițiune: a) Codebitorii 
au contractat ei datoria solidară simultan și direct? atunci se che- 
zășuese unii pe alţii că fie care nu va, plăti în definitiv de cit partea 
sa și -plata integrală făcută de unul din acești codebitori îl subrogă 
în drepturile ereditorului, numai pentru partea fie căruia din coobli- 
gaţi. b) Codebitorii au contractat ei, din contra, datoria solidară în 
diferite timpuri și neatirnat unul de altul, precum este în cazul soli- 
darităţii care se naşte din o cambie sau din alte efecte de comerţ, 
negociate pe cale de indosament? acceptantul poliţei, sau în lipsă 
de acceptare, trăgătorul şi dacă e vorba de un bilet la ordin, iscă- 
litorul, iată singurul debitor. Ceilalţi iscălitori, nu sunt; de cit garanţii 
posesorului biletului. Garantul cambial închezășuește pe garantat că 
acesta nu va aveă să plătească nimic, cu alte cuvinte că datoria va 
fi integral plătită la scadență de către debitorul direct (aceeptant, 
trăgător, iscălitor al biletului la ordin). Plata dar integrală făcută de 
unul din codebitori, îl subrogă în drepturile creditorului pentru to- 
talitatea creanţei. Iată de ce s'a decis că, în prima ipoteză, dividen- 
dul disponibil se împarte în proporţiunea părţii ce a plătit fie care 
masă și a acelei pe care fie care era obligat să suporte, unde din 
contra în a doua ipoteză, dividendul disponibil aparţine întreg acelora 
dim coobligaţi cari au drept de a fi garantaţi. În acest din urmă caz 
se păzesc regulele cauţionamentului solidar. 

(47. Degre vol. UL p. 168 urm.; Rivitre p. 756 urm.). 

Jurisprudenţă.  Dispoziţiunea 
art. 543 fr. (799 rom.) Cod. Com 
care înterzice ori ce jregres pen- 
tru dividendele plătite falimente- 
lor coobligaţilor, este o consecinţă 
a regulei în virtutea căreia ace- 
iaşi creanță nu poate să figureze 
de cit o singură dată în aeelași 
faliment; prin urmare această 
dispozițiune trebue să-și aibă a- 
plicaţiunea în toate cazurile în 
cari creditorul poate interveni 
pentru tot contra coobligaţilor săi. 

Judecat în acest sens că arti- 
  

colul citat care refuză ori ce re- 
gres faliților coobligaţi unora con- 
tra altora, se aplică nu numai la 
cazul cînd acest recurs ar fi înte- 
meiat pe o obligațiune de garan- 
ție rezultind din termenii de drept 
comun, ci chiar și la cazul cînd 
regresul este întemeiat pe o con- 
venţie particulară. 

In special, în caz de falimen- 
tul emitentului și al aceeptantu- 
lui unei cambii, pentru care emi- 
tentul se obligase în mod parti- 
cular a face provizion aeceptantu-
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lui, sau a-l garantă, falitul accep- 
tant, căruia nu i s'a făcut provi- 
zionul promis, n'are nici un regres 
contra falimentului emitentului 

CODUL COM. -ROMÎN 

„Art. 800, Dacă creditorul, 
posesor al unor obligaţiuni 
solidare între falit şi alţi 
coobligaţi, a primit înainte 
de faliment o parte din 
creanţa sa, el nu va putea 
fi trecut la masa falimen- 
tului de cit scăzindu-se par- 
tea primită și conservă pen- 
tru ceia ce-i mai rămîne 
datorit, drepturile sale con- 
tra coobligaţilor sau fideju- 
sorilor. “ 

Coobligatul sau fidejuso- 
rul îalitului, care a plătit o 
parte din. datoria solidară, 
va figură la masă pentru 
tot ce va B plătit în descăr- 
carea îalitului; cu toate a- 
cestea, creditorul conservă 
dreptul de a prelua, pînă 
la plata sa integrală, divi- 
dendul destinat coobligatu- 
lui sau fidejusorului, res- 
tringindu-şi în acest caz, 
acţiunile sale contra acelu- 
iași coobligat sau fidejusore 
la suma pentru care va mai 
fi rămas încă creditor după 
primirea celor două divi- 
dende. 

(C. Civ. 1652, 1659; Ital. 
790; Fr. 544; Belg. 539). 

Bibliografia la art. 799. 

  

Art. 799—800 - 

care a piătit un dividend posesc- 
rului cambiei. 

C. Cas. fr. 14 Martie 1853 din 
Cohendy-Darras. . 

CODUL CON. ITALIAN 

Art. 790. Se il creditore * 
“possessore di obbligazioni 
in solido tra il fallito ed 
altri coobbligati ha ricevuto 
prima del fallimento una 
parte del suo credito, egli 
non pu essere compreso 
nella massa che con dedu- 
zione della parte ricevuta, 
e conserva per cid che gli 
rimane dovuto i suoi diritti 
verso i coobbligati o fide- 
iussori. 

II coobbligato o il fide- 
iussore del îallito che ha 
pagato in parte il debito 
solidale € compreso nella 
massa per tuito ci che ha 
pagato a scarico del fallito 
Tuttavia il creditore con- 
serva il diritto di prelevare 
sino all'intiero pagamento 
il dividendo che sară per 
essere assegnato al coobbli- 
gato o fideiussore, restrin- 
gendo in tal caso le sue 
azioni verso lo stesso coob- 
bligato o fideiussore a qu- 
ella somma di cui rimanesse 
ancora creditore dopo ris- 
cossi i due dividendi. 

Doctrină. 1. Teoria consfinţită de art. 800 Cod. Com. este ui-
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mătoarea: dacă creditorul a primit o plată parţială, un aconto, dela: codebitorul sau de la cauţiunea falitului (fără deosebire dacă acești. coobligaţi sunt sau nu faliţi) după faliment, el va figură la masă; pentru valoarea nominală a titlului său cu exeluziunea coobligatului: sau a cauţiunei falitului, care nu se poate prezintă la masă pentru: a reclamă desdaunare (art. 1673 C. Civ.). Unul din eodebitori nu are acţiune în contra celuilalţ de cîţ prin subrogare Ia, drepturile credi- torului (art. 1108 al. III C. Civ.) și nu mai poate să fie vorbă de: subrogare după ce creditorul a figurat la masă pentru valoarea no-- minală întreagă a titlului său, după ce creanța s'a schimbat întrun: drept la un dividend. Dacă nu ar fi așă, falimentul ar plăti două. dividende, ar contribui de două ori la plata aceleiași creanţe, ceia; ce nu este admisibil. Principiul egalităţei între creditori nu permite această îndoită întrebuințare. Dacă, din contra, ereditorul a primit plata parţială de la, eoobligatul falitului înainte de faliment (acesta e cazul art. 800 Cod, Com.) el se prezintă la masă numai pentru res- tul creanţei sale, şi coobligatul se prezintă pentru aceia ce ela plătit. Plata parţială sa făcut înainte de faliment, adică înainte de. a se fi transformat, ereanța în un drept la un dividend. Pentru res-: tul creanţei din contra, nu se poate reclamă de cit un dividend. Dreptul coobligatului sau al cauțiunei și acela al ereditorului sunt dar deosebite. și neatirnate unul de altul deși decurging din o cauză comună. 6Juid însă cînd ereditorul'ar ave o creanță privilegiată sau ipotecară ? Veni-va el și în acest caz în concurs eu coobligatul în proporţiune cu aceia ce le este datorit ? Nu, căci creditorul ipotecar sau privilegiat are un jus separationis. Art. 800 hotăreşte cu drept cuvinț că ereditorul conservă dre ptul său de precădere pînă la plata integrală a creanței sale. Dar să presupunem că și după încasarea celor două, dividende creanța nu se acopere complect. Creditorul poate să reclame restul de la, coobligatul sau de la cauţiunea fali- 
tului. (Al. Degre Serieri juridice III p. 171; Vezi și Vidari VIII p. 
505 urm. ; Bolaffio-Masc Dari Del fallimento | p. 776 urm.). 

Jurisprudenţă 1. Dispoziţiunile 
art. 790 ital. (800 rom.) nu sunt 
aplicabile, în caz cînd plata, par- 
țială a fost făcută de către un 
codebitor al falitului. 

Cus. Torino 18 Martie 1885 în 
Ingaramo. | 

2. Creditorul care, mai înainţe 
de faliment, a primit o parte din 
creanţa sa (indiferent dacă a pri- 

mit suma de la debitorul devenit 
mai în urmă falit, ori de la co- 
obligaţii sau  fidejusorii săi) nu 
poate concură la falimenţ de ciţ.- 
în condiţiile al. 1 din art. 790 ital. 
(800 romin) ; dacă însă ereditorul 
a primit o parte din ereanța sa, 
după declararea falimentului, ne- 
putindu-se înțelege a o fi primit 
altfel de cit de la coobligaţi, are
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dreptul de a concură pentru to- 
talitatea, creanţei sale; și concu- 
rînd cu coobligaţii, conservă drep- 
tul de preluare asupra cotelor lor. 
neatingînd prin aceasta dreptul 
masei credale, asupra reparţiunei 
activului care rămîne neatins. 

Dar dacă creditorul concură a- 
supra cotei egobligatului, împre- 
ună cu un alt creditor particular 
al eoobligatului, care poate fi și 
străin de faliment, trebue a se 

- împărţi între creditori suma cu-. 
venită coobligatului în proporție 
cu creanța fie căruia. 

Apel Genova 17 Dec. 1886 în 
Ingaramo. 

3. Dreptul de preluare, confe- 
rit creditorului - falitului asupra, 
cotei destinate coobligatului, care 
ar fi făcut oare care părţi par- 
țiale, îi aparţine jure proprio pină, 
la complecta achitare a, creanței 
sale, neputind fi admis de alţi 
creditori ai coobligatului, chiar 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 801. Coobligatul sau 
lidejusorul falitului care, 
pentru siguranţa acţiunei 
sale de regres, are asupra 
bunurilor acestuia un drept 
condiționat de ipotecă sau 
de gaj, va fi cuprins în masa 
falimentului cu suma pen- 
iru care ipoteca sau gajul 
i-au fost constituite. 

Dar această sumă se va 
confundă cu acea cerută de 
creditor în masa falimen- 
tului, şi, prin urmare, va fi 
computată o singură dată 
în calculul majorităţei ce- 
rute peniru validitatea de- 

  

  

Art. 800—801 

dacă ar aveă un drept de gaj a- 
supra cotei cuvenită coobligatului. 

Cas. 'Torino 12 Dec. 1887 ; Apel 
“Torino 15 Dec. 1888 în Ingaramo. 

4. Disp. art. 544 fr. (0) rom.) 
Cod. Com. se referă la toate a- 
conturile primite înainte de de- 
clararea stărei de faliment, şi nu 
numai la cele primite înainte de 
epoca încetărei plăţilor. 

Apel Paris 2 Mai 1850 în Co- 
hendy-Davras. 

5. Fidejusorul care n'a garan- 
tat de cit o parte din datorie și 
pe care a plătit-o, poate concură — 
cu creditorul desinteresat în par- 
te—asupra bunurilor debitorului, — 
pentru a obține restituirea avan- 
sului făcut; în acest caz, fideju- 
sorul exercită o acţiune directă 
și personală, căreia creditorul n'a 
puteă opune disposițiunile art. 
1252 fr, (1109 rom.) C. Civ. 

Cas. fr. 1 August 1860; Apel 
Rennes 22 Mai 1858. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 791. Il coobbligato 
o il fideiussore del fîallito 
che per sicurezza della sua 
azione di regresso ha sui 
beni di questo un diritto 
condizionato d'ipoteea o di 
pegno, €e compreso nella 
massa del fallimento per la 
somma per la quale ha i- 
poteca o pegno:; ma questa 
somma si confonde con 
(uella domandata dal cre- 
ditore nel fallimento, e qu- 
indi € computata una sola 
volta nel calcolo della mag- 
giorauza richiesta per ja 
validită delle deliberazioni
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liberărilor creditorilor îali- | dei creditori del fallimento. mentului. | [] prezzo dei beni ipote- Preţul bunurilor ipoteca: | cati o del pegno appartiene le sau al gajului aparţine | al creditore in deduzione 
creditorului, deducîndu-se | della somma che gli € do- din suma ce-i este datorită. | vuta. | 

(Com. 798 şi urm.; Ital. 
791). i 

Bibliografie, Al. Degr6 vol. III p. 171; Bolaffio-Mas6 Dari II p. 783 urm. : Vidari VIII No. 8254 p. 508, 

Doctrină. 1. Seria numeroasă a articolelor din Cod. Com. (777, 
18]—789, 804, 819, 843, 848) cuprinde dispozițiunile legiuitorului, 
stabilite pentru a regulă, referitor la pasivul falimentului, exercițiul 
drepturilor creditorilor garantați cu gaj sau ipotecă, și obligaţiunile 
ce au cu privire la falimentul debitorului lor falit. 

Articolul 801, conţine o nouă dispoziţiune referitoare la eoobli- 
gatul sau fidejusorul eare pentru siguranţa acţiunei sale de regres a 
fost diligent obţinind un drept de ipotecă sau gaj asupra averei 

„ debitorului. | 
Textul articolului 801 nu se referă la cazul cind coobligatul sau 

fidejusorul—deși garantaţi prin gaj sau ipotecă în averea debitorului 
falit —ar cădeă și ei în stare de faliment, căci în acest caz există 
dispozițiunile art. 798 şi 799 Cod. Com. ; textul. de faţă presupune 
starea economică normală atit pentru coobligat cît și pentru fideju- 
sor față de falimentul debitorului. 

(Comp. Mase Dari | p. 786). 
2. LI. Fidejusiunea poate fi solidară, sau simplă. Dacă e soli- 

dară, se vor aplica disp. art. 798 și urm. Dacă e pur și simplă atunei 
trebue a distinge trei cazuri : | 

a) Debitorul principal este falit şi fidejusorul nu e falit ; atunei 
ereditorul nu va puteă face nici o urmărire asupra averei fidejuso- 
rului și nu va pretinde nimic de la acesta, dacă mai întăi nu va 
face dovada că de la debitorul falit n'a putut obţine plata întreagă 
a creanţei sale. După repartițiunea activului debitorului falit, eredi- 
torul se va puteă adresă fidejusorului, pentru restul rămas descoperit. 

b) Dacă şi debitorul principal și fidejusorul sunt; faliţi, eredito- 
rul nu va puteă concură la masa falimentului fidejusorului, de cîţ 
pentru partea ce va probă că a rămas descoperit la masa falimen- 
tului debitorului principal. | 

Dar dacă se întîmplă ca falimentul fidejuzorului să fie declarat
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înaintea celui al debitorului principal, și creditorul să nu se fi în-. 
destulat de Ia fidejusor, atunci el va înlătură pe fidejusor de la masa 
falimentului debitorului, pentru restul ce i-a fost neachitat. 

€) Dacă numai fidejusorul a fost declarat falit, nu și debitorul 
principal, în acest caz creditorul care n'a fost integral achitat de - 
debitor, va concură pentru rest la masa falimentului fidejusorului și 
dacă mai rămîne totuși descoperit, va urmări pe debitor, fără însă a 
mai puteă reveni contra fidejusorului, întru cit, creanța contra aces- 
tuia e stinsă prin plata făcută cu moneda falimentară. 

II. Relativ la drepturile fidejusorului care plătește pentru debi- 
tor, trebue a se distinge: 

Sau fidejusorul plăteşte toată creanța și în acest caz se su- 
brogă în drepturile creditorului pentru toată suma plătită. 

Sau fidejusorul nu plăteşte de cit o parte din creanţă, în acest 
caz fidejusorul se subrogă în locul ereditorului numai pentru suma 
plătită ; însă pentru restul neplătit întru cît creditorul conservă drep- 
turile integralei achitări din activul debitorului, fidejusorul rămine 
tot obligat pentru restul cu care creditorul ar rămîne descoperit de. 
debitor. 

Iar dacă fidejusorul nu va fi plătit nimie creditorului, rămine 
şi în acest caz obligat față de creditor pentru restul neacoperit 
de debitor. 

(Vadari VIII p. 511 urm.). 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 802. Creditorii con- 
„servă acţiunea lor pentru 
totalitatea creanţelor contra 
coobligaţilor sau fidejuso- 
rilor ialitului, chiar dacă 
acesta ar fi obținut un con- 
cordat, la care ar fi consini- 
it de bună voie însăși a- 
cești creditori. 

(Com. 798 şi urm., 801; 
Ital. 79; Fr. 545; Belg. 
541). 

Bibliografie, Al. 

  
Degre III p. 172; D. Alexandresco VI p. 720. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 792. I[ creditori con- 
| servano la loro azione per. 
lintiero loro credito contro 
i coobbligali o i fideiussori 
del fallito, ancorche questi 
abbia ottenulo un concor- 
dato ed essi vi abbiano vo- 
lontariamente consentito. 

721 Vidari VIII p. 508 urm.; L. Bolaffio-Mase Dari 1 p. 789 urm. ; Rivitre p. 759: Xa- mur il p. 269; Al. Ingaramo p. 498; Rogron p. 1133; Cohendy-Darras Il p. 183 urm. 

Doctrină. Fidejusiunea fiind un contract accesoriu nu poate să
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existe dacă nu există și un debitor principal. Liberarea debitorului! 
principal trebue deci să atragă, ca consecinţă, pe acea a fidejusori- 
lor. În adevăr liberarea debitorului principal n'ar fi de nici un folos,. 
dacă ea n'ar atrage pe acea a fidejusorilor, pentru că dacă acești. 
din urmă ar fi siliți să plătească, ei ar aveă recurs contra debito-- 
rului principal. | 

- (Laurent XVIII 370; Demolombe XXVIII 461). 
Efectul remiterei acordate debitorului priheipal, în privinţa, fi-. 

dejusorilor, este atît de absolut, în cît creditorul n'ar putea să des- 
carce pe debitorul principal, rezervindu-și dreptul său contra fidejn-" 
sorului, pentru că asemenea rezervă ar face sau ca fidejusorul care 
a plătit, să exercite recursul său contra debitorului „principal, așa că,. 
remiterea datoriei n'ar aduce acestuia nici un folos; sau ca fideju-. 
sorul să plătească, fără a exercită vre un recurs contra debitorului, 
ceia ce ar fi contrar art. 1682 C. Civ., care dispune că fidejusorul: 
se liberează cînd nu poate să între în drepturile, privilegiile și ipo-- 
tecile creditorului din cauza acestui din urmă. 

Principiile de mai sus nu se apkcă remiterei pe care creditorii. 
o fac falitului prin concordat. Art. 802 din noul cod comereial dis-. 
pune în adevăr că: „creditorii conservă acţiunea lor pentru totalita-- 
tea creanţelor contra. ete. ..... “; rațiunea acestei dispozițiuni excep- 
ționale este că remiterea făcută de creditori falitului prin coneordat 
nu ește voluntară ; ei nu înțeleg să facă o liberalitate falitului, ci să: 
scape o parte din creanța lor; de unde rezultă că remiterea consim- 
țită prin concordat este prin esența sa personală falitului și nu fo- 
losește codebitorilor sau fidejusorilor săi. 

(Calamandrei | 477 ;: Cuzzeri VIL 570; Laurent XVIIL. 371 ; 
Bedarride Il 884; Lyon Caen et Renault VII 619; Demolombe XĂVIII 464 

Art. 802 c. Com. nu: se aplică însă concordatului amiabil sau 
benevol (amichevole) pentru că această dispoziţiune fiind excepţională, 
și privitoare numai. la eoncordatul judiciar, nn poate fi. întinsă la. 
concordatul prevăzut de art. 845 Cod. Com.; de unde rezultă că de. 
de cite ori concordatul amiabil sau benevol va conţine o remitere- 
de datorie, fidejusorii și coobligaţii debitorului principal vor fi libe-. 
rați; conf. art. 1142 C. Civ., în măsura în care și debitorul este li-. 
berat, afară de cazul în care creditorii, prin o dispoziţie expresă, ar: 
fi rezervat drepturile lor contra fidejusorilor și coobligaţilor debito-. 
rului principal. 

Rezerva este validă în privința codebitorilor solidavri, chiar fără, 
concursul și acceptarea lor (art. 1141 C. Civ.); pe cînd în privinţa 
fidejusorilor, chestiunea este controversată, căci, pe cînd unii susțin
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-că rezerva, spre a-și produce efectele sale în privinţa lor, trebue să 
fie acceptată de dinșii, 
nu este neaparat. 

alţii susțin din contra că consimţimîntul lor 

(Dreptul Civil Romin VI p. 720—722 de d-l D. Alexandresco. 
In acelaşi sens L. Bolaffio-Mast Dari del fallimento Ip. 491 urm.) 

Jurisprudenţă. 1. După disp. 
art. 802 Cod. Com. creditorii con- 
“servă acţiunea lor pentru totali- 
tatea creanţelor lor, contra obli- 

-gaţilor sau fidejusorilor falitului, 
chiar dacă acesta ar fl obținut un 
«concordat la care ar fi consimțit 
de bună voie însăși acești eredi- 
tori. 

C. Cas. II No. 167/9091 Bul. p. 
1018 urm. 

2. In genere, falimentul debi- 
“torului principal, nu schimbă si- 
tuaţia creditorului faţă de fide- 
jusorul solidar, întru cît acesta 
nu rămine liberat prin faptul că 
creditorul n'a prezintat titlul său 
la falimentul debitorului. 

Prin urmare garanţia solidară 
"va există cînd va fi dată tocmai 
pentru a feri pe creditor de pe- 
vicolul falimentului debitorului 
principal. 

Cas. Torino 18 lunie 1886. 
3. Coobligatul sau fidejusorul 

falitului care a făcut concordaţ, 
nu are acţiune dn regres faţă de 
falit, pentru ceia ce ei ar fi plă- 
tit creditorilor falitului, potrivit 

„art. 792 it. (802 romin), 
Cas. Napoli 16 Mai 1890. 
4. Creditorul care a aderat la 

“concordatul unnia dintre codebi- 
tori, nu pierde acţiunea contra 

-colorialți codebitori sau fidejusori. 
Cas. Roma 12 April 189. 
5. Posesorul unei cambii, care 

a perceput o cotă în concondatul 
emitentului, nu pierde pentru rest 
acțiunea contra girantelui. 

Apel Genova 5 August 1993; 
(No. 2—5 din Ingaramo). 

  

  

6. Din formula generală a ar- 
ticolul 545 fr. (802 romîn) Cod. 
Com., rezultă că dispoziţiunea sa 
trebue să se aplice, fie codebito- 
rilor solidari fie cauţiunei reale 
sau personale, fie, în fine, debi- 
torilor principali sau altor debi- 
tori, într'o obligaţiune comercială. 
Remiterea forțată a datoriei prin 
concordat nu produce aceleași e- 
fecte ca remiterea voluntară a 
datoriei, care liberează pe code- 
bitorii solidari și pe fidejusori 
conform art. 1285 și 1287 fi. 
(1141, 1142 romin) Cod. Civil. 

Astfel remiterea sau descărea- 
rea parţială acordată prin con- 
cordat :soţului căzut in faliment 
nu este reputată ca voluntară ; 
prin urmare ea nu operează no- 
Vaţiune și nu liberează pe soția 
codebitoare solidară ; aceasta din 

„urmă rămîne obligată pentru în- 
treaga datorie. 

Apel Paris 16 April 1864. 
7...... asemenea creditorului 

ipotecar oare votind concordatul, - 
a renunţat prin aceasta la bene- 
ficiul ipotecei asupra bunurilor 
falitului, femeia nu-i poate opune 
această renunțare. 

Apel Paris 16 April 1864; 4- 
pel Rennes 31 Martie 1849. 

8. Dacă concordatul are de e. 
fect a liberă complect pe debi- 
torul în stare de faliment şi dacă 
potrivit art. 545 fr. (802 romin) 
această liberațiune nu se resfrin- 
ge asupra fidejusiunei falitului 
concordatar, care rămine obligat 
faţă de creditori pentru totalita- 
tea angajamentului său, executa-
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rea obligațiunei garantului, năs- 
cută anterior falimentului, nu a- 
cordă garantului nici un recurs 
contra debitorului principal, fie 
în virtutea art. 2029 fr. (1670 ro- 
mîn) Cod. Civil, — subrogaţiunea 
în drepturile creditorului fiind 
imposibilă, fiindeă aceste drepturi 
sunt stinse — fie în virtutea aut. 

802 349: 

2028 fr. (1669 romîn) Cod. Civil, 
fiindeă concordatul fixează în mod 
definitiv situaţiunea falitului și 
nici 0 ereanță nu poate să figu- 
reze de două ori în total sau în 
parte la pasivul falitului. 

Cas. fr. 15 lan, 1901 (No. 6-8. 
din Cohendy-Darras).



TITLUL IV 
Despre lichidarea activului 

CAPITOLUL 1 

Mijloacele pentru a lichidă activul 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 803. Judecătorul sin- 
dic trebue să proceadă, sub 
privigherea tribunalului, la 
lichidarea activului falimen- 
tului, fie asigurind crean- 
țele, fie procedind la vinza- 
rea averei mobile și imobile 
îndată după trecerea celor 
10 zile de la pronunţarea 
hotărirei, date asupra con-: 
testațiunilor la verificare. 

Dacă în acest interval a 
intervenit o propunere de 
concordal, în vederea că- 
reia sar crede oportun să 
se amine vinzarea, judecă. 
torul sindic va putea fi au- 
torizat de tribunal să sus- 
pende acea vinzare, fără 

-prejudiciul dreptului de ur- 
mărire al creditorilor, a- 
vind amanet, privilegiu sau 
ipoteca.   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 793. Il curatore deve 
procedere, colla sorveglian- 
za della delegazione e sotto 
la direzione del giudice de- 
legato, alla liquidazione del- 
lattivo del fallimento, sia 
coll'accertamento e  colla 
riscossione dei .crediti, sia 
coll'intraprendere la vendi- 
ta dei beni mobili ed im- 
mobili appena trascorsi di- 
eci giorni dalla pronuncia- 
zione della sentenza indi- 
cata nell 'articolo 765. 

Se frattanto sia interve- 
nuta una proposta di con- 
cordato per le condizioni 
della quale apparisca oppor- 
tuno di ritardare la vendita 
il curatore pu essere au- 
torizzato dal giudice dele- 
gato a tenerla sospesa. 

La vendita dev 'essere sem-



Art. 

Tribunalul va trebu? ca, 
înainte de a se efectuâă vîn- 
zarea, să facă a se estima 
lucrurile ce sunt de vîndut 
prin experţi numiţi de din- 
sul. 

Această estimaţiune se va 
depune la grefa tribuna- 
lului. 

(Com. 730, 758, 760, 808 
şi urm.; Ital. 793; Fr.534; 
Belg. 528).   
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pre preceduta dalla : stima 
delle cose da vendere ese- 
guita da periti eletii dal 
giudice delegato e deposi- 
tata nella cancelleria. 

Bibliografie, AL. Dsgr6 Srieri juridice UI p. 173 urm.; Cezăreseu-Dan 
p. 139 urm.; E. Masâ-Dari del fallimento ÎL p. l urm.; 
Rivitre p. 748 urm.; Namur III 
Cohendy-Darras II p. 173. 

Jurisprudenţă. 1. Nu se poate 
face compensație între suma ce 
o persoană dațorează unui falit 
cu acea ce are să primească de 
la acesta, căci atunci sar violă 
principiul egalităţei între creditori 

Trib. Brăila în Dreptul pe 1884 
pag. 662. 

2. Dacă în intervalul de 10 zile, 
de la pronunţarea hotărirei de 
verificarea creanţelor unui falit, 
intervine o propunere “de concor- 
dat, în vederea căreia sar cre- 

ale că sar putea amină vinza- 
rea unui imobil al falitului, ce- 
rută de un creditor ipotecar, sin- 
-dicul va putea fi autorizat de tii- 
buna! să suspende vinzarea, fără 
prejudiciul dreptului dn urmărire 
al ereditorilor avînd amanet pri- 
vilegiu sau ipotecă; așă dar sus- 
“pendarea vînzărei imobilului unui 
falit, chiar autorizată de tribunal 
nu privește de cît pe creditorii 
-chirografari,  rămînind neatins 
«dreptul creditorilor privilegiați și 
ipotecari de a putea urmări rea- 
lizarea creanţei lor. 

C. Cas. Il No. 29/99 Bul. p. 
1406.   

Vidari VIII p. 545 urm.; 
p. 232 urm.; Rogron p. 1112 urm.; Dalloz p. 684; 

3. Scoaterea din nou in vînzare 
a averei unui faliţ, din cauză că 
primul adjudecatar nu a depus, 
preţul, chiar dacă nu s'a sees în 

"comptul primului adjudecatar, to- 
tuși acesta nu poate fi apărat de 
plata diferenței între preţul eșit 
la prima și a doua licitaţie, dife- 
rență proveniţă din culpa sa. 

C. Cas. 1 No. 137/97 B.p. 920. 
4. Vinzarea, unui imobil al fa- 

litului, pe care o efectuiază ju- 
decătorul sindie, fiind pentru li- 
chidarea activului falimentului, 
spre a se plăti ereditorii, ea nu 
are în sine caracterul unei vînzări 
silite, ci a unei vinzări voluntare; 
că are acest caracter, aceasta re- 
iesă şi din art. 810 C. Com. după 
care creditorii falitului nu pot 
procede la exproprierea silită a 
imobilului, ci numai judecătorul 
sindie poate provocă vinzarea cu 
formele stabilite pentru vînzarea 
bunurilor minorilor, ceia ce ex: 
clude exproprierea forțată. 

Prin urmare, fiind vorba de 
vînzare voluntară, ordonanța de 
adjudecare, care constată vinza- 
rea imobilului falitului, de către
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sindie, nu este gupusă recursului 
în Casaţie, procedura civilă pre- 
văzind recursul în Casaţiune, nu. 
mai contra ordonanţelor de adju- 
decare pentru vînzarea silită a 
unui imobil, iar nu și cînd e vorba 
de o vinzare pentru eșire din in- 
diviziune sau a unui imobil apar- 
ținind unui minor. 

C. Cas. II No. 187/904 în Dre- 
ptul No. 47/904 şi C. Jud. No. 
53/9041 Bul. Cas. p. 63 și 733. 

5. Lucrările uiui faliment snnt 
opozabile atit falitului cît şi tutu- 
ror creditorilor săi. - 

Astfel cînd un imobil al fali- 
tului a fost vindut în cursul fali- 
mentului, de sindicul falimentului 
și adjudecat asupra cereditorului 
ipotecar a cărui creanță a fost 
primită drept preţ, fără ca cineva, 
să conteste acea, creanţă, această, 
creanță nu mai poate fi atacată 
în urmă de un singur creditor în 

Notă. 

Art. 

  
a) Legiuitorul în art. 

803 

a 

interesul său propriu și cel mult 
ar putea fi atacată de sindic, re- 
prezintantul creditorilor, pentru 
că numai el este chemat de a 
reprezintă, și salvgardă interesul 
tuturor creditorilor faţă cu ave- 
rea masei credale. 

C. Galaţi II No. 55/903C. Jud. 
No. 86/903. 

6. Dacă masa credală pentru 
un motiv sau altui, nu a vindut: 
tot patrimoniul falitului, aceia ce: 
a rămas. nevindut, dacă nu apar- 
ține și se stăpineşte în mod legal 
de către falit, totuși el nu poate: 
fi deposedat fără îndeplinirea for- 
melor cerute și în ori ce caz, 
dreptul la acea avere îl au toţi 
creditorii, iar nu numai unul sin- 
gur, care nu poate vorbi în nu- 
mele tuturor, întru cît mai sunt 
și alţii. “ 

Trib. Ilfov I No. 343/901 Drep.. 
tul No. 57/901. 

803, schițează în trăsături gene- 
rale, atribuțiunile judecătorului sindic en privire la lichidarea activu- 
lui falimentului. 

- 1) A asigură „ereanțele ce falitul ar avea contra altor persoane ;: 
în realizarea acestei obligaţiuni, judecătorul sindic va cercetă cari 
sunt debitorii falitului, în ce constă averea lor; și dacă va simţi că 
e pericol pentru realizarea drepturilor masei creditorilor falitului,. 
sindicul e obligat a luă sau reînoi inscripțiile ipotecare ce falitul ar 
aveă în averea debitorilor săi ; sau va face urmărirea averei debi- 
torilor, prin acte de executare: comandamente, somaţii, vînzare, ete. 
măsuri prevăzute, de altfel și în art. 758 Cod. Com. 

2) A îneasă creanţele ce falitul ar aveă contra altor pevsoane,. 
desigur acest drept trebuiă acordat judelui sindie, singurul autorizat 
prin lege, cu administraţiunea bunurilor falitului. 

Primind de la debitori cuantumul sumei ce ar datoră falitului, 
judele sindie va da chitanță descăreătoare celui în drept, iar suma 
va consemna-o și va depune recipisa spre păstrare la grefă. 

3) Va cere tribunalului a ordonă vinzarea averei mobile sau 
imobile a falitului. Această obligaţie incumbă judecătorului sindie 
imediat ce s'a terminat, verificarea creanţelor și au trecut 10 zile fie
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de la expirarea termenului de apel la procesul verbal de verificare, 
fie de la expirarea termenului de apel contra sentințelor date de 
tribunal sau judecătorul sindie asupra contestaţiilor la verificare, fie 
după ce s'au judecat în apel, contestaţiile la verificare. 

d) Dacă a intervenit o propunere de concordat, în vederea că- 
rei propuneri s'ar crede oportun aminarea vînzărei, judecătorul sin- 
dic este dator a aviză tribunalul spre a se pronunță asupra oportu- 
nităţei amînărei vinzărei. E obligat chiar ca, potrivit art. 919 Cod. . 
Com.. să „dea tribunalului o relațiune asupra seriozităței concordatu- 
lui, ea tribunalul să aprecieze. 

Încheierea sau jurnalul tribunalului prin care se ordonă vinzarea 
activului falitului. cum și încheierea prin care se admite sau se respinge 
cererea de suspendarea vinzărei, nu sunt susceptibile de apel, acest 
drept, potrivit art. 944 Cod. Com., nefiind îngăduit de cît în cazu- 
rile specificate de acel text. - 

| c) Articolul 803 prevede că înainte de a se efectuă vinzarea . 
bunurilor falitului, tribunalul este obligat a ordonă estimarea acestor 
bunuri prin experți numiţi de dinsul. 

Această dispoziţiune a legei este înțeleaptă : 1) înlătură vinzarea 
averei falitului pe un preţ derizoriu; 2) determină preţul .de la care 
urmează a se începe licitaţia averei îalitului. 

Apropiind textele 751 și 803 Cod. Com. ar reieși că necesită 
două acte de expertiză: I-iul eu ocazia inventarului cerut de art. 
751 și al Il-lea în momentul cînd se ordonă vinzarea activului fali- 
tului. Dacă observăm însă aceste două texte vom vedea că în art. 751 
estimaţiunea este impusă, judecătorului sindie și dacă el crede că 
are nevoe de un specialist, de un expert, va cere şi tribunalul va, 
numi 0 persoană sau trei ca experţi. Evaluarea făcută fie de jude- 
cătorul sindic, fie de experţi cu ocazia inventarului, servește de bază 
pentru fixarea cotei statului potrivit; art. 969 Cod. Com. Ea n'are 
altă întrebuințare dacă s'a făcut de judecătorul sindie. Nu tot așă e 
și în cazul cînd evaluarea cu ocazia inventarului s'a făcut de experți. 
Această evaluare va servi de bază la vinzarea activului falimen- 
tar. Se poate însă întimplă ca bunurile falimentului să se fi de- 
preciat, dat fiind că în materie comercială, bunurile cresc sau scad 
în valoare în baza legei ofertei și a cererei. În acest caz—și credem 
că legiuitorul numai aceasta a avut în vedere,—judecătorul sindic va, 
fi obligat a cere tribunalului o nouă evaluare, ce va servi de bază 
vînzărei.



354 Art. 804 

CODUL COM. ROMIN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 804. Vinzarea bunu- Art. 794. La vendita dei 
rilor este asemenea suspen- | beni & pure sospesa, se i 
dată “dacă creditorii vor de- | creditori deliberino che si 
cide a se continuă exploa- | continui in tutto o in parte 
tarea in lot sau în partea | ad amministrare il patri- 
palrimoniului comercial al | monio commerciale del fal- 
ialitului, pentru timpul, în | lito, per la durata, colle li- 
limitele și cu condiţiunile | mitazioni e colle condizioni 
ce ei vor trebui să deter- |-che devono essere da essi 
mine cu preciziune, desem- | precisamente determinate. 
nînd persoana însărcinată | Tale deliberazione non 
cu conducerea exploatărei | pu essere presa, che colla 
comerţului. maggioranza di tre quarti 

Această deciziune nu poa- | dei creditori, in numero ed 
te fi luată.de cil cu o ma-| in somma; i creditori dis- 
joritate de trei pătrimi a |.senzienti ed il îallito pos- 
creditorilor în număr și în | sono farvi opposizione da- 
sumă. vanti al tribunale, ma qu- 

Creditorii disidenţi și fa- | esta non sospende /esecu- 
litul pot face opoziţiune la | zione della deliberazione. 
tribunal, dar aceasta nu va 
suspenda țexecutarea deci- 
ziunei luată de creditori. 

(Com. 760, 803 : Ital. 794; 
Fr. 5932; Belg. 529). 

Bibliografia la art. 803. 

Doctrină. 1. Chestiunea continuărei comerțului, despre care 
vorbește art. 804, am întilnit-o și în art. 760; deosebirea între aceste 
două articole însă, e importantă, 

O primă deosebire este că art, 760 se referă la o măsură pro- 
vizorie, pe care tribunalul după avizul majorităței creditorilor .veri- 
ficaţi o ia în scop de a hu întrerupe în mod bruse exerciţiul comer- 
țului poate toemai întrun timp favorabil acelui comerţ ; în art. 804 
din contra nu e vorba de măsură provizorie ci de o măsură cu ea- 
racter general, și în vederea unui timp îndelungat. 

Măsura provizorie în senzul art. 760 ar fi de ex. să se permită 
aceluia care exploatează o carieră de piatră și e declarat în fali- 
ment să continue exploatarea. O măsură cu caracter general, în 
senzul art. 804, ar fi să se permită aceluiași intreprinzător ca, în 

  

3
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afară de carierele actuale să cumpere, să deschidă şi să exploateze. 
noui cariere. | | 

O altă deosebire este următoarea: Pentru continuarea comer- 
ului în ipoteza art. 760 se cere majoritatea în număr a creditorilor 
verificaţi ; în ipoteza art. 804 însă, se cere o majoritate de trei pa- 
trimi a creditorilor în număr şi în sumă. Că art. 804 e mai exigent 
lucru se explică ușor: continuarea comerțului aprobată ca o măsură . 
provizorie, nu poate avea, în caz de nenorocire, consecinţe prea pri- 
mejdioase ; continuarea comerţului însă ea o măsură generală şi pe 
timp îndelungat, poate avea consecinţe desavantajoase ; căci expune pe 
creditorii cari au aprobat-o nu numai la pierderea totală a creanţe- 
lor lor, dar și la răspunderea cu propriul lor avut faţă cu nouii ere- 
ditori ai falimentului, cînd aceștia nu sar putea acoperi din activul 
falimentului. Si 

(1. N. Cezărescu-Em. Dan op. cit. p. 141 urm.; Al. Degre UI 
pag. 174). 

2. Dacă între creditorii cari decid continuarea "comerțului, se 
admit și creditorii ipotecari sau privilegiați ? 

In sens negativ se susține că art. 804 nu poate fi aplicabil şi 
acestor creditori: a) pentru că ei își au asigurată creanţa lor şi n'au 
nevoe a se amestecă în afacerile cari nu-i pot prejudiciă în drepturile 
lor; d) se invocă ca argument dispozițiile art. 781 Cod. Com., care 
'exelude pe creditorii privilegiați și ipotecari de la voţarea concor- 
-datului și deci dacă nu pot acceptă un concordat, creditorii privile- 
giaţi și ipotecari nu pot consimte nici la continuarea comerţului de- 
bitorului lor falit. 

(Bâdarride | No. 766). 
În sens afirmativ se susține că creditorii privilegiați sau ipote- 

cari pot să ia parte la deliberaţiunile pentru continuarea comerțului 
și-și pot exprimă părerea lor pentru sau contra: a) întru cît urt, 
781 (ital. 771, fr. 508) Cod. Com., care pronunță această de- 
cădere, nu vizează de cît votul zișilor creditori în adunarea pentru 
-concordat și nu poate fi aplicată în afară de ipoteza prevăzută, mai 
ales că nici un text de lege nu exclude pe creditorii privilegiați sau 
ipotecari de la deliberarea și votarea continuărei concordatului ; UD) 
acești creditori au interes întru cît dacă ereanţa lor, rămîne desco- 
perită au drept a concură pentru rest cu creditorii chirografari ; c) 
art. 751 este o excepţie și prevăzînd ca principiu exeluderet credi-. 
torilor ipotecari sau privilegiați de la votarea concordatului, nu poate 
fi aplicat și continuărei comerţului, împiedicarea de la un drept -ne- 
putindu-se stabili prin analogie.
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(1. N. Cezăvescu-Dan op. cit. p. 142 urm. ; -Thaller n. 2135 p- 
1095 în notă; Ruben de Couder V Union n. 53; Namur Ul p. 236 
urm. ; E. Mase Dari | p. 12). 

3. Creditorii disidenţi și falitul pot 'face opoziție la tribunal în. 
cazul vizat de art. 804; deși nu se suspendă executarea deciziei 
luate de creditori, totuși o judecată în contradictor trebue să aibă. 
loc ; Părţile ce vor figură în proces vor fi pe de o parte creditorii 
disidenţi sau falitul, ca un cuvint cei ce cer sfărmarea deciziunei,. 
iar de cealaltă parte creditorii eari au luat deciziunea ; aceștia tre- 
bue să figureze toți căci sindicul nu-i reprezintă, de oare ce această 
deciziune e luată chiar contra voinței manifestată a sindicului, ceea 
ce fac foarte grea judecata opoziţiunei din cauza cheltuelilor ce vor fi 
de suportat. (V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1405 urm.).. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 805. Datoriile pro- 
venind. din operaţiunile ju- 
decătorului sindic vor fi 
plătite din activul îalimen- 
tului, cu preferință asupra 
datoriilor anlerioare; iar 
dacă aceste operaţiuni trag 
dupădinsele obligaţiuni cari 
ar trece peste activul fali- 
mentului, numai creditorii 
cari le-au autorizat sunt 
personal ţinuţi peste partea 
lor din activ, în limita însă 
a autorizaţiunei date. Ei 
vor contribui în proporţiu- 
nea creanţelor lor respec- 
tive. NE 

(Com. 803, 804; Ital. 795; 
Fr. 533; Belg. 529). 

Bibliografie. 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 795. | debiti deri- 
vanti dalle operazioni del 
curatore sono pagati con 
preierenza sugli anteriori, 
ma se tali operazioni indu- 
cessero obbligazioni ecce.-. 
denti l'attivo del fallimento, 
i soli creditori che le hanno 
autorizzate sono tenuti per- 
sonalmente oltre la  loro. 
parte nell'attivo, entro i li- 
miti pero dell autorizzazio- 
ne. Essi contribuiscono in 
proporzione dei rispellivi 
crediti. | 

Degre III p. 174 urm.: Vidari II n. 833% urm.; Lyon Caen et Ren. VII n. 681 bis.; Bohl p. 500; LL. Bolaffio-E. Mas6 Dari art. 79%; AL. Ingaramo p. 499: Rivitre p. 750; Namur III p. 23% urm.; Cohendy-Darras II p. 172. 

Doctrină. 1. Negoţul falitului se continuă, dar urma va dovedi 
poate, că cheltuelile vor fi mai mari de cit veniturile exploataţiunei. 
Ar fi nedrept, dacă ar trebui să participe la această daună şi credi- 
torii desidenţi. Datoriile făcute. în interesul masei, au precădere, asu-



Art. 804—805 357 

pra datoriilor falitului, adică asupra datoriilor făcute înainte de fali- 
ment. Sindicul face diferite cheltueli în interesul masei, el. încheie 
contracte, etc. Creditorii masei au precădere înaintea creditorilor 
falitului, căci între creanţele privilegiate asupra oare căror mobile 
figurează și cheltuielile făcute pentru conservarea lucrului (art. 1730 
No. 4 C. Civ.). Sindicul este mandatarul masei, și nu al creditorilor 
individuali. De aci urmează că, în general, datoriile contractate de 
dinsul obligă pe, masă în limitele activului și nu pe creditorii falitu- 
lui. Nu este tot așă în cazul cînd creditorii decid a continuă exploa- 
tarea comerțului falitului. Răspunderea lor trebue înăsprită, ca ei să 
se gindească de zece ori înainte de a hazardă un pas nechibzuit. 
Creditorii au dar excepţionalmente o răspundere personală, cind e 
vorba de o exploatațiune continuată. Responsabilitatea agravată nu 
trebue totuși să se aplice creditorilor desidenţi. Nici creditorii, cari 
consimt, nu trebue să fie ţinuţi solidarmente, ci numai fie care în 
proporţiune cu interesul său, în prorata creanței sale, căci nevoia 
comună și zăpăceala 'generală ce o însoțește micșurează considera- 
bilmente culpa lor. 

(44. Degre Serieri juridice III p. 174 urm. ; Vezi și Namur III 
p. 236; Vidari VIII p. 557). 

2. Cu privire la redacţiunea art. 805 se zicecă: „datoriile pro- 
venite din operaţiunile sindicului. .... “ dar se poate întîmplă, ca nu 
şindicul să fie cel ce conduce exploatarea comerțului, cu atit mai 
mult cu cît art. 804 prevede ca o condițiune, desemnarea persoanei 
însăreinate eu conducerea comerțului și apoi sindicul ca magistrat 
nu va puteă sta la magazin timp îndelungat spre a conduce exploa- 

„tarea comerţului. În loc de sindic deci din expunerele art. 805 trebue 
să înţelegem persoana recomandată prin deciziunea creditorilor. 

(F. Dimitriu Curs Dr.. Com. pe 1910/11.p. 1408 și urm.). 
3. În ce priveşte terţii cari au tratat cu sindicul, devin eredi- 

tori ai masei credale și prin urmare ei pot pretinde să fie plătiţi din 
activul falimentului, cu preferință înaintea creditorilor ee compun 
masa credală. 

Mai mult, dacă angajamentele contractate de sindie exceed acti- 

” vul falimentului, creditorii cazi au votat continuarea exploataţiunei 
sunt ţinuţi personal peste partea lor de activ: în această privință, 
obligaţiunea lor nu e solidară - dar în strînsă legătură și proporţio- 
nală în raport cu creanţa lor. 

(Lgon Caen et Ren. VIII n. 681 bis.; Thaller n. 2136). 
4. Creditorii garantaţi cu privilegiu gaj sau ipotecă asupra bu- 

nurilor falitului, dacă au consimţit la continuarea comerțului falitului,
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răspund alături cu creditorii chirografari, pentru datoriile provenind 
din operaţiunile judecătorului sindic, făcute pentru continuarea co- 
merţului ; căci creditorii privilegiați, gagiști sau ipotecari, prin faptul 
că au consimţit la continuarea comerţului, au pierdut calitatea de cre- 
ditori garantaţi, întrînd prin faptul adeziunei în grupul celor chiro- 
grafari și deci responsabili faţă de creditorii masei ceredale a fali- 
mentului potrivit art. 805 C. Com. 

(Mase Dari [] p. 27 urm.; contra Vidari VIII p. 560). 
În ce privește creditorii indiferenți, adică acei cari n'au 

votat nici pentru nici contra continuării comerțului şi nici n'au făcuţ 
opoziţie contra deciziunei luate de ' majoritatea creditorilor, E. Mase 
Dari consideră, tăcerea acestor creditori ca o tacită adeziune și își 
întemeiază aceasta pe dispoziţiile legei, care acordă dreptul de opo- 
ziţie numai credițorilor disidenţi ; că deci atunei cind un creditor. 

„Nu se pronunţă nici pentru continuarea comerţului, nici contra, e 
presupus că a aderat tacit la votul majorităței creditorilor și deci 
urmează a răspunde,-—impreună cu creditorii cari au admis continu- 
area comerțului,—pentru obligăţiunile văzute de art. 805. 

(E. Mase Dari op. cit. p. 18 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. A se vedea 
jurisprudenţa 1 dela art. 739. 

2. Beneficiile ce sindicul ar re- 
aliză din exploatarea comerțului 
falitului, cad în activul falimen. 
tului, și trebuese împărţite între 
toți creditorii, chiar cei desidenţi. 

O. Apel Pau 16 Iunie 1886, în 
Cohendy-Darras p. 173. 

3. In caz cînd sindicul ar fi 
depășit limitele mandatului ce i 
sa conferit de creditori s'a hotă- 
Hit: că concesionarul unei mine 
care, în urma falimentului aren- 
dașului minei, a convenit cu cre- 
ditorii falitului în stare de unire 
ca sindicul să continue provizor 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 806. În cazul prevă- 
zut de art. 804, creditorii 
trebue să fie convocați de 
judecătorul sindic cel puţin 
odată pe an.   

exploatarea, nu poate cere masei 
credale, reparațiunea daunei ean- 
zate prin încetarea exploataţiunei 
întreruptă în contra clauzelor și 
condiţiunilor contractului de a- 
rendă. Prin efectul convenţiunei 
intervenite între concesionar și 
creditorii falitului, sindicul este 
învestit cu un simplu mandat de 
gestiune de afaceri, al cărui efect 
nu poate fi de a impune masei 
reprezentată prin sindic : obliga- 
țiunile puse prin contract în sar- 
cina arendașului. 

Cas. fr. 2 April 1879 în Co- 
hendy-Darras p. 173. 

e CODUL COM. ITALIAN 

Art. 796. Nel caso pre- 
veduto nell'articolo 794, i 
creditori devono essere con- 
vocati dal giudice delegato 
almeno una volta all'annv.
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In aceste adunări judecă- | In queste adunanze il cu- 
torul sindic va da seamă | ratore rende il conto della 
de modul cum sa conti-| sua amministrazione. 
nuat comerţul și de rezul- | 
tatele obţinute. 

(Com. 957 și urm.; ltal.| 
79% : Fr. 536, 537). i 

Bibliografie. Degră III p. 175; Cezărescu-Dan p. Î44 urm.; E. Mase 
„Dani IL p. 20 urm.; Vidari VIII p. 361 ; Rivitre p. 750; Rogron p. 1115 urm.; Co- 

bendy-Darras II p. 173 urm. 

Notă. 1. Art. S06 spune de creditori prin urmare se înțelege 
că vor fi convocați de judecătorul sindie toţi creditorii, atit cei cari 
au «votat continuarea. comerțului cît și cci desidenţi, cum de aseme- 
nea și cei indiferenți. | 

(Vezi Cezăvescu-Dan p. 145; Vidari: VIII p. 562; E. Mase 
Dari | p. 21), - 

2. Adunarea creditorilor va luă act de relaţiunile judecătorului 
sindie, se va pronunţă asupra conturilor prezintate, asupra modului 
cum s'a continuat comerțul și asupra rezultatelor obţinute. Relaţiu- 
nea judecătorului sindic în cazul art. 806 Cod. Com. se va formă pe 
hirtie liberă căci nici un text din legea timbrului nu prevede -vr'o 

“taxă în acest caz; articolul 22 al. 22 din legea timbrului se referă 
la dările de seamă ce sindicii falimentelor sunt datori să facă dar 
prevede și cazurile cînd înţelege a supune la taxe aceste acte: „în 
cazurile prevăzute de art. 766 și 817 din codul comercial“ ;. prin 
urmare nu și în cazurile prevăzute de art. 806 Cod. Com. 

3. Convocarea creditorilor se face potrivit art. 937 Cod. Com., 
jar deliberaţiunile și deciziunile creditorilor sunt regulate prin dis- 
pozițiunile art. 938—940 Cod. Com. 

+. Procesul verbal încheiat de judecătorui sindie în urma, deli- 
beraţiuniei şi deciziunei luate de creditorii falimentului, nu sunt sus- 
ceptibile nici de opoziţie nici de apel, întru celt dispoziţiile art. 
806, nu întră în emuneraţiunea din art. 944 Cod. Com. Credem însă, 
că atit creditorii cît și falitul și chiar judecătorul gindie, se pot adresă 
tribunalului pe calea unei contestațiuni contra „dispoziţiilor luate sau 
contra deciziunei creditorilor, căci acest mijloc de manifestarea ne- 
mulțumirei contra celor cuprinse în procesul verbal încheiat de ju- 
decătorul sindic, nu poate fi ridicat celor interesaţi, în lipsa unui 
texi expres. Așa fiind, credem că tribunalul, pe calea contestaţiei, 

„Var putea modifică dispoziţiunile iuate de majoritatea creditorilor, 
dispozițiuni cari ar atinge, fie interesele creditorilor contestatori, fie.
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ale falitului, fie chiar ale sindicului, cînd creditorii ar găsi că nu 
sunt satisfăcuți de modul cum s'a continuat comerțul san de rezul- 
tatele obţinute. 

Jurisprudenţă. Din faptul că 
sindicul trebue să dea socoteală 
de administraţia sa în continua- 
rea comerţului, reiesă că falitul 
ae drept a contestă socotelile 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 807. Tribunalul va 
putea autoriză pe judecă- 
torul sindic a transige asu- 
pra tuturor contestaţiunilor 
cari interesează masa, chiar" 
cînd ar fi privitoare la drep- 
turi imobiliare. - 

Cind obiectul transacţiu- 
nei are o valoare nedeter- 
minată sau mai mare de 
1500 lei, transacţiunea va 
trebui să fie supusă la o- 
mologarea tribunalului co- 
mercial. 

Omologarea nu va putea 
avea loc de cit după ce fa. 
litul va fi fost ascultat sau 
chemat în regulă. 

(Com. 936; C. Civ. 1537,. 
1706 ;. Ital. 797; Fr. 487; 
Belg. 492). ” 

bibliografie. 
p. 203 nota; |. N. 
Masc Dari del fallimento IE p. 
Laurent XXVIII p. 350; AL. Ingaramo 

  
Al. Degr€ III p. 175 urm.: D. Alexandresco VII 

Cezărescu-Dan art. 807 p. 145 urm. 
22 urm, ; Rivitre p.721 urm.: Namur Ul p. 1tdurm.: 

p. 500: Rogron p. 1013 urm. Dalloz p. 632 

date, dacă i sar părea inexacte 
sau poate și frauduloase. 

Apel Alger 30 Mart 1868, în 
Cohendy-Darras. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 797. Il giudice dele- 
gato, sentita la delegazione 
dei creditori, pu6 autoșiz- 
zare il curatore a transigere 
sopra tutte le contestazioni, 
che interessano la massa, 
ancorehe€ riguardino inte- 
ressi immobiliari. 

Quando  loggetto della 
transazione ha un -valore 
indelerminato o superiore 
alle lire millecinquecento, 
la transazione dev'essere 
sottoposta all'omologazione 

“del tribunale di commercio. 
se: loggetto appartiene al 
patrimonio commerciale, e 
del tribunale civile, se ap- 
parliene a diritii estranei al 
commercio. 

L/omologazione non pu6 
aver luogo se non chiamato 
il fallito. 

p. 383. N 
Vidari VII p. 562 urm.; 

urm. ; Cohendy-Darras p. 119 urm. ; 'Thaller p. 1056 n. 2138. 

Doctrină. 1. Omologarea, zice art. 807 al. ultim, nu va putea 
avea loc de cit după ce falitul va fi fost ascultat sau chemat În re- 
gulă ; cu toate acestea chiar de nu s'ar fi indeplinit această dispozi- 
fiune, omologarea nu va putea fi atacată nici pe calea opoziţiei ivi
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prin acea a apelului de către falit, căci în materie de faliment, aceste 
căi sunt permise numai în acele cazuri cînd legea le prevede în mod 
expres și nici în art, 944 și nici în art. 807 nu e deschis falitului 
mijlocul de a infirmă omologarea ; lipseşte dar sancţiunea. 

(V. Dimâtriu Curs Dr. Com. 

Jurisprudenţă. 1. De şi este 
exact, în drept, că facultatea de 
a deferi jurămîntul nu aparţine 
de cit acelor ce se bucură de 
capacitatea de a transize asupra 
obiectului contestaţiunei ; 

Că deși art. 810 (azi 807) Cod. 
Com. nu recunoaşte o asemenea: 

facultate nici faliţului sau sindi- 
cului în parte, nici amindorora 
împreună, ci cere, pentru validi- 
tatea unei transacţiuni și deci și 
a deferirei jurămintului, certe 
condițiuni, între cari și participa- 
rea judecătorului, 

Că în speţă, acest jurămînt, fu- 
sese deferit chiar de falit și că 
dar, întrun asemenea caz, inter- 
venirea jndecătorului comisar nu 
era cerută de lege de cit ca o 
garanţie creată în scopul de a 
apără interesele creditorilor. “ 

Că din momentul ce observa- 
rea acestei formalități nu mai 
putea fi cerută de cit în intere- 
sul creditorilor urmează invede- 
vat că neindeplinirea ei nu poate 
fi invocată de recurent pentru a 

_cere anularea unui act, făcut de 
" dinsul chiar. | 

Că de asemenea incapacitatea 
-de care un falit este isbit, fiind 
creată nu în favoarea sa, ci în 
favoarea creditorilor, urmează că 
dînsul nu se poate prevală, “— în 
contra persoanelor cu care con- 
tractase,—de această ineapacitate 
pentru a cere anularea actului său. 

Buletin 1895 p. 1188. Barozzi 
p. 267 F. 

2. Sindicul unui faliment fiind 
un simplu administrator alaverei 
falitului, nu poate să defere ju- 

„ torizaţiuni, 

  

pe 910/8911 p. 1410 urm.). 

rămiîntul decizoriu de cit numai 
avînd consimțimintul majorităţii 
creditorilor. 

Trib. Brăila S. Vae. în Drep- 
tul pe 1886 p. 505. 

3. Judecătorul delegat (la noi 
sindie) poate transige. numai asu- 
pra: contestaţiunilor cari intere- 
sează activul falimentului, nu și 
asupra. celor cari interesează pa- 
sivul falimentului. 

Cas. Torino 28 April. 1886 în 
Ingaramo. 

Contra Cas. Pr. 26 April 1861. 
4. Dispoziţiunea art. 487 fi. 

(807 romiîn) Cod. Com. lasă a se 
înțelege că judecătorul sindic 
p'are calitatea a deferi un jură- 
mint decizoriu într'o instanță in- 
teresind falimentul, dacă n'a fost 
autorizat pentru aceasta conform 
prezentului text. , 

Apel Paris 20 Febr. 1844; A- 
pel Rennes 29 mai 1858. 

Şi în lipsa acestei au- 
judecătorii pot,—din 

oficin—să refuze a ordonă un a- 
semenea jurămînt, chiar dacă 
partea: adversă, lar acceptă și 
Sar declară gata al prestă. 

Apel Rennes 29 mai 1858. 
6...... Pe de altă parte, jură- 

mîntul decizoriu nu ar putea fi 
deferit nici falitului care este in- 
capabil de a transige. 

Apel Toalouse 25 mai 1885. 
(No. 4—6 din Cohendy Darras) 
7. Deși falitul n'a fost chemat 

sau ascultat asupra transacţiei 
propuse de sindic, această forma- 
litate nu poate să atragă nulita- 
tea actului, fiindcă, chiar în cas 
de opositiune (la noi însă acest
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drept nu e acordat) falitul nu poate reprezintaţi prin sindic, nu pot fi împiedică omologarea, dacă se admiși a se opune la cererea de constată că transacțiunea este în omologarea unei trânsacțiuni re- interesul masei eredale. gulat consimţită de sindie, C. Apet Paris 19 April 18347, C. Apet Paris 12 Dee. 1855. - 8..... Pe de altă parte credi- (Ambele în Rogron p. 1017), torii falimentului fiind legalmente 

Notă. 1. Art. 807 prevede că omologarea transacţiei nu va putea avea loe de cit după ce falitul a fost ascultat sau chemat in regulă. Să presupunem că falitul n'a fost ascultat sau n'a fost chemat. Care este sancţiunea dacă tribunalul a omologat transaețiunea neobservînd îndeplinirea acestei formalităţi ? 
În primul loc să nu uităm că tribunalul este legat de dispozi- țiunile acestui text. și deci obligat a nu omologă  transacţiunea, ori cit de avantajoasă ar fi creditorilor sau falitului. Dar dacă a 01n0- logat-o. credem că este o dispoziţie luată cu nerespectarea formelor legale și deci nulă ; și că are drept în acest caz a invocă nulitatea ori ce interesat, fie creditorii, fie falitul, fie chiar partea care a fă- cut transacția cu judecătorul sindie, dacă crede că-i poate folosi: că judecătorul sindic are și el acest drept în numele falitului sau al masei. e necontestat, întru cit e] reprezintă interesele atit ale falitului cit și ale creditorilor consideraţi în masă și deci poate atacă un act ce nare ființă: guod ab imitio nallum est, tractu temporis. convales- cere non polest. Aceiași părere ca cea de mai sus împărtășeșe şi d-nii Cezărescu 'şi Dan (0p. cit. p. 146) și autorii acolo citați: Mase Davi II p. 25, Vidari VIN p. 566. 

2. O altă chestiune este dacă judecătorul sindie fiind autorizat a transige puate să jure sau să facă un compromis ? 
Vidari (VIII p. 569) zice că poate să jure sau să defere ori să refere jurămint în procesele în care e angajată masa credală, fiindcă chiar dacă rar fi autorizat pentru aceasta că jurămîntul nu este 0 specie de transacţie ci este un mijloc de probă ; si fiind că prin transacție fie care dintre părţi înţelege a renunţa la o parte din drep- tul lor, pe cînd prin jurămint lucrul sau litigiul discutat va fi atri- buit întreg acelui care a jurat sau al cătui jurămtnt n'a fost acceptat. În ce privește compromisul însă nu este tot așă ; el este o speţă de transacţie. și în acest caz art, 807 iși impune formele saie. În acelaşi sens Afasc Dari | p. 24 urm. 

3. Judecătorul sindie poate fi autorizat să transigă asupra tu- turor contestațiunilor cari interesează masa, chiar cînd ar fi privi- toare la drepturi imobiliare ; este întrebarea dacă facultatea de a



Art. 807 863: 

transige se referă la creanţele pasive sau la cele active ale fali- 
mentului. - : 

Din cuprinsul textului, eredem că ar rezultă că judecătorul sin- 
die poate fi autorizat; asupra ori căror pretenţiuni ce ar înteresă masa 
credală ; nu importă dacă pretenţiunile pornesc contra sau pentru 
masa credală; este destul ca transacţia să fie în interesul masei 
credale. - | a i 

Vidari (0p. cit. p. 567) susţine că dispoziţiunile art. 807 (it. 797). 
sunt cuprinse în titlul care tratează despre lichidațiunea activului și 
că trebue a se reține că numai asupra drepturilor active (adică asu- 
pra pretențiunilor ce masa ar avea contra altora) se poate transige. 
Că în ce privește creanțele ce terţii ar avea asupra masei falimen- 
tului sau sunt deja verificate şi admise sau nu sunt încă. Dacă sunt 
veriticate, admise, nu mai există un drept litigios și deci nu încape 

-0 transacție ; dacă nu sunt verificate şi admise, dreptul este litigios, 
dar cum verificarea creanţelor și admiterea lor la pasiv trebuește 

„făcută eu observarea, formelor cerute în art. 768 urm., necesită prin 
urmare un contradietor ; ori în materie de transaeţie un contradictor 
între părți n'are loc. Mai mult încă, cu ocazia verificărei şi admiterei 
de creanţe se poate face opoziţiune sau apel, ceiace în cazul art. 807 
nu-i admisibil.



CAPITOLUL II 
| Despre vînzarea mobilelor şi a imobilelor falitului 

SECŢIUNEA 1 

Despre vînzarea mobilelor 

CODUL COM. ROMÎN 

“Art. 808. Tribunalul poa- 
te autoriză pe judecătorul 
sindic să vîndă, cu licitaţie 
publică, mărfurile şi cele- 
lalte obiecte ale îfalitului, 
după ce mai întăi le va fi 
estimat conform art. 803. 

Autorizaţiunea trebue să 
determine termenul vinză- 
rei, să prescrie agenţii prin 
mijlocul cărora are să se 
facă vinzarea şi să fixeze 
preţul de la care are să se 
înceapă licitaţiunea. 

Această autorizaţiunepoa- 
le fi acordată pentru cauză 
bine cuvintată, chiar îna- 
inte de a fi expirat terme- 
nul indicat la art. 803, ci- 
tîndu-se însă prealabil fa- 
litul. 

Incheierea tribunalului se 
va publică prin Monitorul 
Oficial şi ori ce întimpinări   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 798. Il giudice dele- 
gato, senlita la delegazione 
dei creditori, pu6 autoriz- 
zare il curatore a vendere 
le merci e le altre cose mo- 
bili, ma deve determinare 
il tempo della vendita e 

-prescrivere se questa debba 
esser falia ad offerte private 
od agli incanti, col minis- 
tero di mediatori o di uj- 
ficiali pubblici a ci6 desti- 
nati. 

Tale autorizzazione pu6. 
essere accordata per giusti 
motivi ancbe prima che sia 
trascorso il termine indicato 
nell articolo 793, previa ci- 
tazione 'del îallilo. 

In entrambi i casi lordi- 
nanza € soggelta a richiamo.



Art. 808—809 

se pot adresă tribunalului, 
in termen de trei zile libere 

„de la publicare. 
Adjudecarea trebue să fie 

omologată de iribunalul co- 
mercial, cel mai tirziu trei 
zile de la efectuarea ei. 

(Com. 760, 936, 941; Ital, 
798; Fr. 486; Belg. 528). 

Bibliografie, Degt III p. 176; [. N. Cezărescu-Em. Dan art. 808 p. 147 
urm. : Mase Dari II p. 26 urm.; Vidari VIU p. 570 urm.; Riviăre p. 720 urm.; Na- 
mur Îl p. 232 urm.; Al. Ingaramo p. 500 urm.; Rogron p. 1008 urmm.; 
630 urm. ; Cohendy-Darras Il p. 117 urm. 

Art.809. Tribunalul, după 
cererea judecătorului sindic 
şi citind pe falit, poate au- 
toriza vinzarea cu licitaţie 
publică, în masă totală sau 
parţială, a bunurilor mo- 
bile rămase nevindute şi a 
creanţelor neincasate. 

Actul de înstrăinare tre- 
bue să fie omologat de tri- 
bunal. 

(Com. 808 ; Ital. 799; Fr. 
486 ; Belg. 528). 

Bibliografia la art. 808. 

  

Dalloz p. 

Art. 799. Il tribunale, ad 
istanza del curatore e citato 
il fallito, pu autorizzare il 
curatore miedesimo a trat- 
tare e conchiudere laliena- - 
zione in massa, in tulto o 
in parte, dei beni mobili 
restanti e dei crediti non 
esalti. L'atto di alienazione 
dev'essere approvato dalla 
delegazione dei creditori ed 
omologato dal tribunale. 

I. Din desbaterile parlamentare pe 1900: 
Legea din 1900 mai cuprindea următoarele : 
Estimaţiunea lucrurilor de către expert se va face în termen 

de cel mult 10 zile de la numirea lui. 
Termenul vinzărei va fi de cel mult 20 zile; 
După cuvintele: Adjudecarea trebue să fie omologată de tribunalul 

comercial cel mai târziu trei zile de la efechiarea ei, urmau cuvintele : 
„fără drept de contestaţie; cei interesaţi însă vor putea înaintă în 
„camera de chibzuire, înainte de omologare, întimpinările lor“. 

Apoi urmau 6 aliniate: 
„Pînă în zece zile de la omologarea adjudecărei de către tri- 

„bunal, sindicul va fi dator a formă statul de repartiție și-l va îna- 
„intă de îndată tribunalului. 

„Creditorii au dreptul să ia notițe de pe acest stat la grefa 
„tribunalului și să-l conteste pînă în termen de 8 zile dela data lui. 

„Dacă pină la expirarea acestui termen nu se va ivi nici o
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„contestaţie, tribunalul prin ordonanța ce va da, îl xa declară exe- „cutoriu. 
„Ivindu-se vr'o contestaţie. ea se va judecă de urgență și fără „drept de opoziţie. 
„Această sentință nu este supusă apelului dacă valoarea con- „testaţiei nu va trece peste 1500 lei. o „Apelul se va judecă de asemenea de urgență și fără drept de „opoziţie. 
Aceste aliniate au fost abrogate prin legea din 1902, ca inutile față de: modificarea generală a legei falimentelor. (A se vedea desbat. Senatului pe 1902 p. 576 şi urm.). 
2. Din desbaterile pe 1898-1902. 
D. A. Mănescu Călăraşi : Este în acest articol o dispoziţiune, menţinută, în adevăr, din legea veche, dar pe care euo cred inutilă Şi chiar vexatorie. anume dispozițiunea : adjudecarea. trebue să fie o- mologată de tribunal cel mai târziu trei zile de la efectuarea ei. "Dar D-lor, aci e vorba de vînzarea unor lucruri mobile şi după codul nostru civil, asemenea vinzări se fac pe bani gata, merge por- tărelul, după ce a îndeplinit -formalităţile, la. localitate și pune în 'viu- zare lucrul, cel ce dă ultimul preţ se adjudecă asupra lui, dă banii și ia lucrul. Eu cred că în materie comercială o asemenea dispozi- țiune e nu numai inutilă dar poate “chiar vexatorie, căci descurajază concurența. 

| - Se face o vinzare publică, unde se dă banii, dar cumpărătorul, nu primește nimic, căci trebue să aștepte trei zile să omoloage tri- bunalul, şi dacă tribunalul nu omoloagă atunci se pune din nou în vinzare. Eu cred că aceste formalităţi aduc două rele: întăi nu se vinde cu preţul adevărat şi al doilea cumpărătorul nu e sigur de ceia ce a cumpărat. ar fi mai bine dar, să se suprime această dispo- zițiune și să se lase așa cum e în codul de procedură civilă. D-l Ministru al Justiţiei C.I. Stoicescu : D-lor vă rog să bine voiţi a vedea că este o diferență între vinzările forțate şi vinzările prevăzute în acest articol. 
Sunt două feluri de vinzări: aceia la care a făcut menţiune d. Mănescu, adică vînzarea făcută de portărei, după ordinul tribunalu- lui. în baza unui HiHlu executoriu. La asemenea vinzări, debitorul e pus perfect în cunoștință mai întăi prin neplata datoriei, apoi el e lăsat să fie judecat, condamnat, să fie urmărit, i se face somațiune sau comandamente, și știe că, dacă pină la ultimul moment nu a venit să numere banii, cel ce cumpără primește lucrul în schimbul banilor. 
Dar în art. $08 e vorba de alt ceva. In decursul falimentului judecătorul sindie are dreptul să zică tribunalului: e marfă care se deteriorează şi se demodează și am trebuință să o vind fără nici un tel de prealabilă discuţiune, fără de altă formalitate. Sindicului i se permite de tribunal să facă vinzări și nici nu se face vînzarea în totdeauna prin portărei, căei aveţi al. II care spune : Autorizațiunea trebue să determine: termenul vînzărei. să prescrie a-
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genții prin mijlocul cărora are să se facă cânzarea şi să fixeze preţul de la care are să înceapă licitaţia. - - 
Ei bine asemenea vinzări, cari se fac după o simplă afirmaţiune, că marfa se deteriorează, după o estimaţiune care nu este contra. dietorie, are nevoe de control și acest control îl face tribunalul. De multe ori tribunalul, a refuzat aprobarea unei asemenea vîinzări, pentru că sunt mulţi negustori cari în mod neleal caută să excomp- teze și nenorocirea falitului și masa credală. De aceia, am menţinut această dispoziţiune ; însă pentru ca să nu se stinjinească lucrările punem un termen scurt de trei zile, în care tribunalul să dea sau nu omologarea. 
(Desb. Senat. 1898/99 pag. 545 urm.). 
Doctrină. 1. Se poate întîmplă să fie de neapărată, trebuinţă vinza- 

rea averei mobile și înainte de expirarea termenului indicat în art. 803. 
Sindicul poate fi autorizat să păşească la vînzare, dar falitul trebuie 
să fie prealabilmente citat. Punctul de vedere care justifică această 
restricţiune a puterei sindicului, este că termenul lichidărei nefiind 
încă sosit și concordatul fiind încă în perspectivă depărtată, importă 
să se menţină starea existentă de lucruri (status quo) ca: să nu se 
zădărnicească prin o schimbare nechibzuită întocmirea concordatului. 
Vinzarea ar fi, în lipsă de o citare prealabilă a falitului, un pactum 
clauhcans şi ar trebui să fie anulată 

(Degre III p. 176). | 
2. Prin juste motive, sau cauză bine cuvîntată leginitorul înţe- 

lege trebuinţa de a evită o daună masei credale, cum și posibilitaţea 
de a'i procură un avantaj. Așa sar putea suaține existenţa unei 
cauze bine cuvinţate atunci cind sar putea face vinzarea în condiţii 
bune cu un preț avantajos, nu numai și cazul cînd vinzarea ar fi 
necesară din cauza deprecierei mărfurilor prin trecerea, timpului. 

(Mase Dari IL pag. 29). - 
3. Pentru ipoteza vînzărei în masă legiuitorul din 1895 s'a în- 

depărtat de textul art. 812 al legei din 1887 și prin urmare de art. 
799 cod. italian, de unde e imprumutat. În adevăr în aceste două 
legiuirj sindieul era autorizat nu numai de a face vinzarea în masă 
prin licitație publică, ci și de a intră în tratative particulare eu ama- 
torii căutind a dobindi pe această cale un preț cît mai avantajos. 
Rezultatul acestor tratative îl supunea tribunalului care dacă-l aprobă 
sindicul încheia actul de înstrăinare sub rezerva omologărei de tri- . 
bunal. După noua lege din 1895 (art. 809), cu toate că sindieul e un 
magistrat, totuși legiuitorul i-a mărginit atribuţiunea lui numai la 
efectuarea licitaţiei publice, poate tocmai fiindcă s'a îngrijit de lipsa 
aptitudinelor speciale ce se: cer în atari ocaziuni, ori de incompati-
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bilitatea funcţiunei sale cu tratativele la cari dau naștere încheierea 
“unor astfel de trangacţiuni. 

(V. Dimătriu Curs Dr. Com. 1910/11 pag. 1413 trm.). 
Jurisprudenţă. 1. A se vedea 

nota 2 de la art. 723. 
2. A se vedea nota 1 de la 

art. 818. 
3. Cind tribunalul este chemat 

 OMologă 0 vînzare de lucruri 
mobile, potrivit art. 808 C. Com., 
el nu are alt rol de cit de acer- 
cetă dacă vinzarea s'a făcut în 
condițiunile sub cari a fost încu- 
viințată, fără a se putea întemeiă, 
pentru a nu omologă vînzarea pe 
consideraţiuni de altă ordine, a- 
fară numai de cazul cînd ar des- 
“coperi o fraudă. 

In materie de viuzări mobiliare, 
nu există supralicitație și prin 
urmare nici supraoferte nu pot 
avea loc, de oare ce vinzarea de 
lueruri mobile se face pe bani 
gata, şi din momentul ce lucrul 
sa adjudecat și cumpărătorul a 
plătit preţul, vinzarea e definitivă. 

C. Apel Galaţi 11 No. 37/903   

în Dreptul. No. 7/908. 
4. Incheierea prin care tribu- 

nalul comercial refuză omologa- 
rea vinzărei averei mobile a unui 

“falit şi ordonă ţinerea unei noui 
licitațiuni, este v încheiere care 
nu este susceptibilă de apel. 

C. Cas. 11 No. 156/909 și Ju- 
risprudența No. 23/909. 

5. Vinzarea publică a mărfuri. 
lor şi efectelor mobiliare ale fali- 
tului trebue să aibă loc, în prin- 
cipiu, în cireumscripţia tribunalu- 
lui carea declarat falimentul ; cu 
toate aceste, același tribunal poate 
să autorize pe sindie a procede-— 
în afară de circumscripția sa—la 
vinzarea unor mărfuri aparţinind 
falimentului, dacă tribunalul va 
crede aceasta necesar în interesul 
masei falimentuiui. : 

Apel Rennes 1 Febr. 1881; în 
Cohendy-Davras. 

 



SECŢIUNEA II 

Despre vînzarea imobilelor 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 810. Dela data sen- 
tinţei declarative de fali- 
ment, nici un creditor nu 
va pulea procedă la expro- 
prierea silită a imobilelor; 
Judecătorul sindic însă, în 
termen. de 30 zile de la ce- 
rerea ce-i va face creditorul 
interesat, este dator să pro- 
voace vinzarea lor cu for- 
mele stabilite pentru vin- 
zarea bunurilor de minori. 

Cererea de vinzare va fi 
făcută către tribunalul civil 
competent, îndată după ex- 
pirarea termenului indicat 
de art. 803. 

(Com. 717, 808; Pr. civ. 
495, 682 şi urm.; Ital. 800; 
Fr. 571, 972; Belg. 564). 

  

GODUL COM. ITALIAN 

Art. 800. Dalla data della 
sentenza che dichiara il fal- 

“limento, nessun creditore 
puo procedere alla espro- 
priazione forzata degli im- 
mobili, ancorche avesse sui 
medesimi privilegio od ipo- 
teca, ma incombe al cura- 
tore di promuoverne la ven- 
dita colle formalită stabilite 
per la vendita dei beni dei 

- MINoTri. 
Egli deve farne istanza 

davanti al tribunale civile 
tostoche sia trascorso il ter- 
mine stabilito nell'articolo 
793. 

Se al primo incanto non 
vi siano oblatori, il giudice 
delegato, ad istanza del cu- 
ratore, assentita dalla dele- 
gazione dei creditori e dai 
creditori ipotecari, pud per- 
mețtere la vendita a partito 
privato, qualora cid appa- 
risca di manifesto vantaggio. 

L'atto di vendita dev'es- 

94
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Bibliografie. 
153 urm. ; 

Art. 810—811 

sere omologato dal tribu- 
nale civile. 

Al. Degre III p. 177; V. Dimitriu curs: Cezărescu-Dan p. 
Mase _Dari II p. 31 urm.; Vidari VIII p. 576 urm.; Riviere p. 776 urm.; 

Namur Il p. 317 urm.; Rogron p.- 1189; Dalloz p. 720 urm.; Cohendy-Darras II p. 
209 urm. ; Al. Inga, aro p. 501 urm.; Lyon Caen et Renault VIII 69%. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 811. Dacă urmărirea 
era începută înainte de a 
se pronunţă sentinţa decla- 
rativă de faliment, de către 
un creditor, avind privile- 
giu sau ipotecă asupra imo-. 
bilelor urmărite, judecăto- 
rul sindic trebue să intervină 
pentru ca procedura să poa- 
tă fi îndeplinită fără întîr- 
ziere. 

Dispoziţiile art. 513 şi 523 
din procedura civilă se a- 
plică și în cazul în care afară 
de imobilele supuse urmări- 
rei, falitul mai are și alte 
imobile în cuprinsul juris- 
dicţiunei aceluiași tribunal. 

(Con. 810; Pr. civ. 513, 
923: Ital. 801; Fr. 572).   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 801. Se lespropria- 
zione era incominciata pri- 
ma della sentenza che di- 
chiara îl fallimento da un 
creditore avente privilegio 
od lipoteca sugli immobili 
espropriati, il curatore, allo 
scopo che il procedimento 
venga compiuto senza alcun 
ritardo, deve intervenirvi o 
chiedere di essere surrogato 
al creditore istante nei casi 
preveduti dalla legge. 

La disposizione delParti- 
colo 661 del codice di pro- 
cedura civile si applica an- 
che nel caso in cui oltre gli 
immobili soggetti all'esecu- 
zione altri ne esistano di 
ragione del îallito nella giu- 
risdizione del tribunale me- 
desimo. 

Doctrină. 1. Pentru vinzarea imobilelor proprii ale falitului, 
sindicul se va. adresă cu cerere la tribunalul civil competent; el prin 
urmare nu va avea. nevoe de autorizarea tribunalului comercial, dar 
va fi dator a așteptă să se strecoare termenul prevăzut de art. 803 
pentru a întroduce. cererea şi chiar dacă conservarea imobilului ar 
fi costisitoare, încă nu ar putea dobindi autorizarea de a procede la 
vinzare: înainte. de a. expiră menţionatul termen.. Sindicul e dator 
însă să provoace această vinzare cu formele stabilite pentru vînzarea 
bunurilor minorilor. | 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/11 pag. 1416). 
2. Contorm disp: art. 572 fr. (810 rom.) Cod. Com., sindieul este 

ţinut a procede la vinzarea imobilelor, în termenul fixat de text. Se
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recunoaște că termenul de mai sus, 
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nu e prevăzut de legiuitor ea, un îermen de rigoare și că deci sindicul poate cere și mai tirziu vinzarea, averei imobile a falitului; textul prevăzind termenul în care să se ceară de sindie vinzarea averei imobile a falitului n'a înţeles a socoti aceasta ca o obligaţiune. 
Comp. Iqon Caen ei Ren. VIII n. 691 ; Alauzet VIII n. 2816; Bedarride UI No. 1084 în Cohendy-Darras p.210.. 

Jurisprudenţă. 1. Art. 813 (azi 
810) C. Com. care dispune că vin- 
zarea imobilelor falitului să se 
facă cu formele stabilite pentru 
vinzarea bunurilor de minori, nu 
are în vedere de cit formele sta- 
bisite de art. 683 și urm. pr. e. 
relative la efectuarea viînzărei în 
sine, iar nici de cum constituirea 
tribunalului cu asistenţa procuro- 
rului, care nu este cerută de art. 
2- din legea de la 1877 de ciţ 
atunci cînd sunt în cauză intere- 
sele minorilor și ale interzișilor. 

Cas. II No.: 93/90 Bul. 1890 
p. 911. 

2. Averea imobilă a falitului 
are a fi vîndută cu formele sta- 
bilite pentru. vinzarea bunurilor 
de minori. 

Că pentru acestea, nu e îndo- 
ială că vînzarea averei minorilor 
cu observarea disp. art. 681 şi 
690 pr. civ., ultimul act consta- 
tator al adjudecărei, numească-se 
ordonanţă de adjudecare, nu poate 
fi supus recursului, pentru că art, 
689 pr. civ. exclude calea re- 
cursului, pentru motivul că vin- 
zarea imobilelor minorului, să- 
virșite cu formele de. publicitate 
și sub direețiunea tribunalului, e 
-0 vinzare de bună voe și precum 
0 vînzare de bună voe nu e su- 
pusă recursului la Casaţie aseme- 
nea nu poate îi supusă casăzei 
adjudecărei imobilului minorului. 

Că așa fiind, este invederat că 
nici adjudecarea imobilului unui 
falit nu poate fi supusă casărei, 

    

  

pentru că, această vînzare, săvir- 
șită cu observarea acelorași for- 
me de publicitate prescrise de 

“procedura, civilă pentru vinzarea 
imobilelor minorilor, este o vin- 
zare de bună voe, pentru ea din 
produsul obţinut să se poată li- 
chida activul falimentului. 

Că prin urmare și ultimul act 
al adjudecărei definitive a imobi- 
lului unui falit, săvizșit de sindie 
nu poate. fi supus casărei, 

C. Cas. II o. 175/93 B. p. 995, 
3. De la data sentinței deela- 

rative de faliment, nici un credi- 
tor, fie el privilegiat sau ipotecar, 
nu mai poate procede la expro- 
prierea silită a imobilelor falitu- 
lui, numai sindicului aparţinind 
acest drept ; așa dar, cînd tribu- 
nalul respinge cererea făcută de 
sindie de a fi substituit creditorului 
urmăritor, într'o urmărire imobi- 
liară, ce nu eră începută dejă în 
momentul deelarărei falimentului, 
prin scoaterea afiptelor și publi- 
cațiunilor, singurele cari consţi- 
tuese începutul urmărirei, violea- 
ză art. 503 pr. civ. și 813 (azi 
810) Cod. Com. și ordonanța, de 
adjudecare este casabilă. 

C. Cas. 11 No. 119/99 şi No. 
153/900 în Bul. Cas. p. 668 şi 940. 

4. Conform art. 810 Cod. Com. 
sindicul este singur în drept a 
procede la vinzarea imobilelor fa- 
litului, cu observarea formelor 
pentru bunurile minorilor. 

Creditorii ipotecari sau privile- 
giaţi pot însă urmări realizarea
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creanţei lor, dacă sindicul nu pro- 
voacă singur vînzarea imobilelor 
îndată după expirarea celor 10 
zile, de la pronunţarea sentinţei 
asupra verificărei creanţelor, con- 
form art. 803 al. 2 Cod. Com. 

Trib. Ilfov S. Not. în Dreptul 
pe 1899 pag. 333. 

5. Vinzarea imobilului unui fa- 
lit, ce se efectuiază de sindic, are 
a fi considerată nu ca o vinzare 
silită, ci ca o vînzare voluntară 
și prin urmare, ordonanța de ad- 
judecare care constată vinzarea, 
imobilului, nu poate fi supusă re- 
cursului în Casaţie. 

C. Cas. II No. 97/909 în du- 
risprudența No. 24/909. 

6. In urma pronunțărei unei 
sentinţe declarative de faliment, 
numai sindicul e în drept să pro- 
voace vinzarea silită a imobilelor 
falitului conf. art. 810 al.1 Cod. 
Com. 

Că și în cazul cînd starea de 
faliment se pronunță în urma, în- 
ceperei urmărirei silite, sindicul 
trebue să intervie să ceară a fi 
substituit în locul creditorului ur- 
măritor, conform art. 811 C. Com., 
căci pronunțarea stărei de fali- 
menț, constitue o cauză legală de 
suspendare și ori ce procedură nu 
mai poate fi îndeplinită fără in- 
tervenirea concursului sindicului, 
ceia ce se exprimă anume de ci- 
tatul articol prin cuvintele „pen- 
tru ca procedura să poată fi în- 
deplinită fără întirzieree,. 

Că și în cazul din urmă trebue   

Art. 810—811 

să intervie sindicul, pentru ca 
procedura de urmărire să poată 
fi continuată numai de el, pentru 
că efectele sentinţei de declararea 
falimentului sunt nu numai de a 
luă falitului administrarea bunuri- 
lor ci și drepsul de a sta în jus- 
tiție în ori ce fel de instanță chiar- 
și în instanța de urmărire silită, 
pentru averea lui, ceia ce decla- 
ră anume art. 712 (azi 717) Cod. 
Com. ; altfel ar putea fi periclitate. 
interesele creditorilor, dacă, în 
urma declarărei falimentului, ta- 
litul ar putea să răspundă la acţi- 
unile intentate contra lui, sau ar- 
putea primi ca procedura urmă- 
rirei silite să se îndeplinească 
contra lui. 

Cas. II Bul. 1893 p. 907; Cas. 
11 No. 72/901 Dreptul No. 27/901. 

7. Asemănat art. 814 (azi 811) 
Cod. Com., ereditorul urmăritor 
poate continuă urmărirea imobi- 
liară începută înainte de deelara- 
reu debitorului în stare de fali- 
ment și sindicul nu are de citsă 
intervie, pentru ca procedura să 
poată fi îndeplinită fără întirziere. 

Trib. Dorohoi în C. Jud. pe 
1898 p. 217; Apel Casale 15 Nov... 
1886 în Ingaramo. 

8. Executarea imobiliară înce- 
pută contra falitului mai înainte. 
de declararea falimentului, tre 
bueşte înțeleasă a fi făentă cu 
tormele de procedură ordinare și 
nu cu acele speciale stabilite pen- 
tru vinzarea bunurilor faliţului. 

Apel Milano 1 Martie 1892. 

 



CAPITOLUL UI 
Despre revendicaţiune 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 812. Pot fi revendi- 
cate rimesele în cambiale 
sau în alte titluri de credit 
neplătite încă, și pe cari 
fahtul le posedă în natură 
în ziua sentinţei declarative 
de faliment, dacă. aceste ri- 
mese au fost făcute de pro- 
prietarul lor cu simplul 
mandat de a îace să se în- 
caseze valoarea lor şi de a 
o pastră în compiul său, 
sau dacă ele au fost desti- 
nate de proprietarul lor, 
pentru plăţi anume deter- 
minate. 

(Com. 280, 817, 818; Ital. 
802; Fr. 574; Belg. 566), 

Bibliografie. Al. Degre [II 
ed. n. 1488; Mase Dari II p. 47 urm. ; V 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 802. Possono essere 
rivendicate le rimesse in 
cambiali o altri titoli di cre-: 
dito non ancora pagati e 
che sono posseduti in na- 
tura dal îallito nel giorno 
della sentenza dichiarativa 
del fallimento, quando tali 
rimesse siano state fatte dal 
proprietario con semplice 
mandato di îare la riscos- 
sione e di custodirne il va- 
lore per suo conto,o quando 
dallo stesso proprietario si- 
ano state destinate a deter- 
minati pagamenti. 

p. 179 urm. ; Tballer Droit Commercial Il 
ari VII p. 592 urm.; Bohl p. 50%; Ri- vitre p. 779; Namur LII p. 327 urm.; Rogron p. 1900 urm.; Ingaramo p. 505 urm. ; "Cohendy-Darras Il p. 212 urm. 

Doctrină 1. Contractul de cont curent produce strămutarea pro- 
prietăţei valorilor înscrise în contul curent asupra primitorului prin 
aceia că el le trece în debitul său. Dar valoarea trimisă de una din 
părţi, cu clauza expresă ca proprietatea, ei să nu se strămute asupra 
primitorului, se poate revedică, cu toate că ea a fost înscrisă în Con- 
tul curent al primitorului căzuţ în faliment, dacă ea se găsește în 
nafură în portofoliul faiitului sau în mîna unui al treilea care posedă, 

-
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pentru dînsul efectul de comerț, fiindu-i îndosat cu clauză „Prin Dro-. curațiune“, „pentru încasare“, „pentru mandat“, valoarea în garan- ție“ sau alta, echivalentă, care nu transferă proprietatea. A. Degre III p. 178. 
2. Condiţiunile cerute pentru ca revendicarea rimeselor în e- fecte de comerţ sau alte titluri, cum sunt facturile, polițele de asi- gurare, ete., sunt enunțate de art. 819 (ital. 802, fr. 574, belg. 566), cod. com: | 
a) Ca titlurile să nu fi fost plătite încă : 
În caz de plată, sumele primite se contundă în patrimoniul fa- litului, și acel care a încredinţat titlurile, n'ăre de cit o acţiune per- sonală, ca ori ce creditor al falimentului. Simpla scadenţă a titlului nu formează nici un obstacol la revendicare, dacă n'a fost plătit, căci legea nu ţine seamă de această împrejurare. Tot așă și în cazul u- nei plăţi parţiale ; a 
b) Ca titlurile să se găsească în natură în posesiunea falitului în ziua pronunțărei sentinței declarative de faliment, adică să fi fost ne- gociate de falit prin transmiterea proprietăţii în mîna unui terţiu. 
c) Ca rimesele să fi fost făcute de proprietarul titlurilor cu sim- plul mandat de a face să se încaseze valoarea lor şi de ao pastră în comptul său, sau ca titlurile să fi fost destinate pentru plăți anume determinate. | o | 
Cu alte cuvinte, creanțele să fi fost încredințate eu titlul de mandat sau de depozit, fără intenţia de a transferă proprietatea. Prin urmare dacă camhbiile sau alte titluri de credit au fost transmise: prin gir fără nici un mandat, limitind efectele ordinare ale unui a- semenea fapt, revendicarea nu va mai putea avea loc, fiindcă îndo- sarea transteră proprietatea. Această dispozițiune a legei este apli- cabilă în cazul cînd efectele au fost trecute cu titlu de cont curent și cu intenţiunea din partea remițătorului, de a credită suma  titlu- lui. Împrejurarea că creditul este provizor. și că rezultatul său de- finitiv este subordonat încasărei efectelor, nu are nici o importanță ținînd seamă că remițătorul a transferat proprietatea titlurilor. în lipsă de mandat în sensul textului SI2, 
Dacă efectele, de și remise falitului eu titlul de mandat sau de depozit, au fost negociate de el, însă au reintrat în portofoliul său din lipsă de plată, pot; fi revendicate, întru cit întoarcerea titlurilor în posesiunea falitului, repune lucrurile în starea de mai înainte. 
Dacă efectele au fost negociate, însă prețul lur se datorește încă, chestiunea e mai delicată: se poate susține că nu se poate re-
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vendică preţul lor întru cit miei o dispoziţie” legislativă nu. stabilește 
subrogaţia preţului în locul obiectului. + 
„O a doua părere invoacă: întiu cit: preţul n'a intrat în patri- 

moniul falitului, "este echitabil” de a-l consideră ea înlocuind titlul 
cedat. S'ar. pntea invocă prin analogie disp. art..813, care autoriză; 
revendicarea preţului. neplătit încă pentru. mărfurile vînduţe falitului. 

Extras din “Namur op: cit. p..- 331 urm. In acelaşi sens Mase 
Dari | p. 54. Rividre p. 780. 

1) Vidari (VII p. 594). susține că trebue să mai existe și o a 
patra condițiune:: cazal- din cererea în revendicare să fie din cele pre- 
văzute de lege în art. 812 şi urm. altfel cererea e inadmisibilă. 

Jurisprudenţă 1. Legiuitorul 
prin art. 812 şi urm. Cod. Com. 
prevede anumite cazuri în care are 
loc acţiunea în revendicare în ma- 
terie de faliment, cazuri cari sunt 
enunciative iar nu limitative, cu 
singura restricțiune ca obiectul 
revendicat, să nu-și fi perdut iden- 
titatea căci în acest caz el se 
confundă cu alte obiecte de a- 
ceiași speță ale falitului și tre- 
cînd în patrimoniul său revendi- 
carea nu mai poate avea loc. 

Astfel banii fiind susceptibili de 
a, se confundă cu alte monede de 
aceiași speţă, pierzindu-și astfel 
identitatea, nu mai pot face obiec- 
tul unei revendicări. 

Jude Sindic Tulcea din 1909 în 
C. Jud. 9/910. 

2. Dispozițiunile cuprinse în art, 
812 și urm. C. Com. sunt enun- 
ciative iar nu limitative şi de a- 
ceia, după regulele prescrise de 
art. 817 Cod. Com. se judecă nu 
numai cazurile de revendicare, 
prevăzute de art. 812 şi urm. C. 
Com. ci ori ce cerere de reven- 
dicare, măcar. că -nu' e prevăzută 
în art. 812 și urm. Cod. Com. 

C. Apel Galaţi din 1906 Drep- 
tul No. 14/907. 

3. Revendicarea efectelor de co- 
merţ și a altor titluri încredințate 
falitului nu poate avea loc de cît 

    

  

„atunci cînd remițătoril a rămas 
proprietar asupra acestor titluri 
sau efecte : fie atunci cînd au fost 
încredințate cu simplul mandat 

„de a face să se încaseze valoarea, 

lot și de a o păstră în comptul său, 
fie cînd au fost afectate” pentru 
plăți anume determinate. 

In ori ce alt caz încredințarea 
titlurilor, trebue a fi socotită ea, 
fiind făcută cu transmiterea pro- 
„prietăţei și deci nu poate avea 
loe revendicarea. Astfel banche- 
rul, care a remis falitului — îna- 
inte de faliment, — efecte de co- 
merţ care s'au găsit în natură în 
portofoliul falitului în ziua pro- 
nunțărei sentinţei declarative, nu 

"va putea exercită dreptul de re- 
vendicare, atunci cînd pe de o- 
parte se constată că aceste efecte. 

“au trecut în ordinul falitului în 
virtutea unui gir regulat în dosul 

“titlului, fără mandat de încasare 
și cînd pe de altă parte se con- 
stată că falitul a acceptai tran- 
sfertul proprietăţii, prin faptul 
achitărei acestor efecte de credit. 
în contul bancherului. 

Apel Dijon 14 lan. 1895 în Co- 
hendy-Darras. 

4. In: general efectele remise 
în cont-eurent, nefiind: destinate 
la plăți determinate, devin pro- 
prietatea primitorului din momen-
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tul trecerei lor în contul curent 
şi nu pot fi revendicate, în caz 
de falimentul primitorului acelor 
efecte. 

C. Cas. fr. 14 Mai 1862; Apel 
Dijon 14 lan. 1895. . 

In acelaș sens Bedarride III 
n, lilo; Lyon Caen et Renault 
IV n. 806 și VIII n. 809; Thal- 
ler n. 1663 urm.; Ruben de Cou- 
der Vu. 7. 

5. Singurul fapt că efectele de 
comerț au fost girate în alb sau 
cu menţiunea „spre încasare“ nu 
e suficient ca părţile să fie con- 
siderate că ar fi voit să excludă 
efectele contului curent ; prin ur- 
mare remiţătorul nu poate să re- 
vendice aceste efecte cu ocazia 
falimentului primitorului efectelor. 

Cas. fr. 1 Febr. 1876; Apel 
Paris 2 Dec. 1898 ; Contra Cham- 
bâry 7 unie 1886; în Cohendy- 
Darras. 

6. Articolul 574 fr. (812 romiîn) 
cere ca efectele să se găsească 
în portofoliul falitului la epoca, 
falimentului pentru ca revendica- 
rea să fie admisibilă. Prin urmare 
admiţind chiar efectele remise în 
cont curent, revendicarea nu poate 
fi admisă, dacă anterior declară- 
rei în stare de faliment, portorul 
acestor efecte le-a negociat, chiar 
dacă s'a întimplat negociarea după 
încetarea plăţilor. 

Cas. Fr. 19 Mantie 1883 ; Col- 

  

Art. 812—813 

mar 3 Aug. 1864; în Cohendy- 
Darras. 

7. Convenţiunea urmată. între 
doi comercianţi, pentru a revinde 
pe socoteala amîndorora, mărfu- 
rile consistind în materii prime, 
cari au fost cumpărate de unul 
dintre ei în numele său şi cu ba- 
nii săi și fasonate de celalt, care 
la rîndu-i le-a trecut tot celui 
dintăi pentru a le vinde, această 
convenţiune constitue o societate 
în participaţie. ea nu formează v 
persoană morală distinctă de in- 
divizii care o compun şi care să 
aibă proprietatea obiectelor eari 
întră în participaţiune; aceste 
obiecte continuă a aparține par- 
ticipantului care le-a, cumpărat cu 
banii săi și în numele său și fiind 
însărcinat a le revinde, prin a- 
cest fapt a devenit gerantele aso- 
ciaţiunei în care cellalt asociat a 
adus numai munca sa pentru a 
da obiectelor prime forma nece- 
sară vinzărei ; că prin urmare a- 
cest din urmă participant nefiind 
reputat coproprietar al mărfurilor. 
nu poate revendică preţul sau în- 
săși mărfurile în miinile asocia- 
tului gerant, care are în tot ca- 
zul dreptul a vinde mărfurile și 
încasă preţul ; participantul care 
a fasonat materia primă nu poate 
cere de cit rezultatul operațiuni- 
lor spre a luă parte la beneficii 
dacă vor fi rezultat. 

Cas. fi. 13 April 1864 în Rogron. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 813. Pot asemenea 
să fie revendicate, dacă se 
posedă în natură, în tot sau 
în parte, de către falit, în 
Ziua sentinţei declarative de 
faliment, mărfurile care i-au 
fost predate cu titlu de de- 

    
  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 803. Possono del 
pari essere rivendicate, se 
sono possedute in natura in 
tutto o in parte dal fallito 
nel giorno della sentenza 
dichiarativa del fallimento, 
le merci che gli furono con-



Art. 

pozit, spre a fi vindute în 
comptul proprietarului, cu 
rezerva, însă, a dispoziţiilor 
din acest codice relative la 
revendicaţiunea titlurilor la 
purtător perdute sau îurate 
și ale art. 1909 din codicele 
Civil. 

Poate asemenea să fie re- 
vendicat prețul sau parte 
din preţ al acelorași măriuri 
care nu Îusese plătit în bani 
sau altfel, nici trecut în 
compt curent între falit și 
cumpărător. 

813 317 

segnate a titolo di deposito 
per essere vendute perconto 
del proprietario; salve le 
disposizioni dellarlicolo 57 

-di questo codice e degli ar- 
ticoli 707 e 708 del codice 
civile. 

Pu6 essere rivendicato 
anche il prezzo o la parte 
di prezzo delle dette merci 
che non fosse stato pagato 
in danaro od altrimenti, ne * 
annotato in conto corrente 
tra il fallito ed il compra- 
tore.. 

(Com. 58, 357, 370 $1, 
381; Ital. 803; Fr. 55; 
Belg. 567). 

Bibliografie. Al. Degre III p. 179; V. Dimitriu curs p. 1419 urm. : Ce- 
zărescu-Dan p. 157 urm. ; Mas6-Dari II p. 57 urm.,; Vidari VIII p. 604 urm.: Thal- 
ler n. 1131 urm., 1479, 1665, 1940; Riviăre p. 780 urm.: Namur [Il p. 335 urm.;, 
Rosron 1204; Ingaramo p. 506 ; Cohendy-Narras II p. 214% urm. 

  
Doctrină. 1. Dacă însă deși înstrăinațe mărfurile, prețul n'a 

“fost încă plătit, fie în totul fie în parte, proprietarul mărfurilor vin- 
dute are dreptul a le revendică, cu alte cuvinte are dreptul a re- 
vendică creanţa dobindită pentru proprietar de către însărcinatul său 
spre a vinde lucrul, adică de falit, căci dreptul de a cere preţul s'a 
„substituit mărfurilor vindute. Propriamente vorbind nu se poate zice 
„că e o adevărată acțiune în revendicare, căci proprietarul a predat 
mărfuri falitului și în revendicare trebue a se cere restituirea lucrului 
predat; eu toate acestea utilitatea dispoziţiunei și satisfacerea echităţii 
vorbesc în destul pentru justificarea terminologiei improprii, ce s'a 
dat acestui drept. Așa dar preţul mărfurilor predate falitului în depo- 
Zit sau cu mandat de a le vinde în comptul proprietarului, se poate 

„revendică de acesta; dacă nu s'a plătit de cumpărător și dacă o parte 
din el s'a achitat, acţiunea în revendicare subsistă pentru rest. Este 
indiferent modul plăţei. fie în bani, fitluri sau ori ce alt mod, chiar. de 
ar fi fost trecut preţul în comptul curent, dintre cumpărător și falit, 
căci prin contractul de compt; „curent, se operă novaţiunea datoriilor în- 
scrise în el. Asemenea nu se mai poate revendică, preţul nici în cazul 
«cînd cumpărătorul Var fi plătit după declararea falimentului în minele
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sindicului, căci acesta în calitate de reprezintant al masei şi nu al unui creditor particular, prin primirea preţului, l'a, contopit cu averea masei, în cit pierzindu-și individualitatea nu “mai poate fi revendicat, (V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1419 și urm.). 2. Revendicarea regiilamentată de art. 575. fr. (813 romîn) Coa.. Com. nefiind de cît aplicâţiunea dreptului comun, rezultă că expre- siunea „mărfuri“ trebue înțeleasă în sensul c%l mai larg și că ea cuprinde toate lucrurile mobile cari au fost depuse la falit, chiar dacă n'ar fi fost destinate comerţului. Astfel revendicarea, poăte avea. . „de obiect mobilele de locuinţă ce au fost depuse'la un tapiţer, cum de asemenea poate avea de obiect titlurile nominative sau la purtător cari au fost depuse la un bancher sau zaraf. 
(Lyon Caen et Renault VIII No. 79%). 
3. Potrivit articolului 575 fe. (813 romin) revendicarea poate fi primită numai dacă mărfurile se găsesc în natură în magazinele fa- litului. Dacă deci mărfurile au suferit 0 transformare d€ așa natură că ele nu mai pot fi recunoscute, depunătorul nu le mai poate re- vendică de la depozitarul falit. 
(Lyon Caen et Renault ; Bravard et Demangeat V p..516; De- lamare et Lepoitvin IL No. 208). 

. 4. Cind mărfurile depuse au fost înstrăinate, cată a se distinge dacă înstrăinarea a fost făcută de cel ce a depus mărfurile sau de către depozitar. Depozitarul avind. mandat de a vinde, rezultă că mandantele său nu mai poate revendică mărfurile sale, odată ce vinzarea a fost făcută, chiar dacă n'au fost încredințate mărfurile în mîna cumpărătorului. | 
În caz însă cind falitul ea; depozitar a înstrăinat mărfurile, abu- zînd de depozitul ce i a fost încredinţat, deponentul poate revendică mărfurile sale, cu toate că vinzarea ar fi perfectă, pe cit timp însă mărfurile n'au fost ridicate de cumpărător. 
Lajon Caen et Renault ; Thaller No. 1124: Pardessus III No. 1279. 
5. Mandantele nu are numai dreptul de a revendică mărfurile existind în natură în falimentul mandatarului ; el poate încă, în vaz. cînd mandatarul a vindut mărfurile, să revendice preţul de la fali- mentul mandatarului, dacă creanţa pentru preţ va subzistă în mo- mentul falimentului ; creanţa este subrogată mărfurilor vindute. Dar revendicarea nu poate fi primită în cazul cînd, — înainte de faliment,—prețul a fost plătit, san regulat în valori, ori compen- sat în cont curent între cumpărător și falit ; în aceste diferite ipo- teze, creanţa pentru preţ nu mai există ; ea sa confundat cu activul
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falitului și prin urmare nu poate fi obiectul unei. revendicări din 
partea mandantelui. | “ a 

Lyon Caen et Renauilt loco ciţ, | 
„+6. Articolul: 575 fr. (813 romîn) Cod. Com. asimilează cu plata 

și cazul: cînd creanța pentru preţ a fost; compensată în cont curent 
între cumpărător și falit. Nu este deci suficient, — pentru a declară. 
inacceptabilă revendicarea, creanţei preţului.— ca această creanță să 
fi fost. trecută în cont curent; mai trebue să fie compensată creauţa 
prin cont curenţ; astfel ar fi în cazul cînd, la debitul cumpărătorului, 
acesta, este creditat de vînzător cu o sumă egală sau superioară ce- 
lei a creanţei; în acest caz compensaţiunea împiedică revendicarea. 

Iqjon Caen et Renault VUI No. 802; Thaller No. 1134 a. 

Jurisprudență. 1. Preţul sau 
- parte din preţul mărfurilor în de- 

pozit, la întîmplare de faliment, 
nu se poate cere înapoi, de cit 
numai la cazuri cînd nu se va fi 
răspuns, prefăcut în zapis sau ră- 
fuit prin vre-o socoteală între fa- 
lit şi cumpărător; de unde ur- 
mează că nu se mai poate res- 
titui comitentului, cînd sa con- 

- fundat cu starea falitului și că 

Fr,
 

atunci comitentul nu are vre un 
alt drept de cit acela ce dă ori 
ce altă creanță chirografară (art. 
314 C. Com,). 

Bul. Cas. 1872 
p. 255 No. 1F. | 

2. Vinzătorul ce revendică pre- 
țul sau un rest din preţul măr- 
furilor ce nu-i fusese plătit de 
către falit, trebue să facă cerere 
de revendicare în condiţiunile 
prescrise de art. 813 și urm. C. 
Com. 

p. 188. Barozzi 

In ori ce caz dinsul, chiar dacă | 
nu a făcut această cerere în con- 
dițiunile prescrise de aceste ar- 
ticole, trebue înscris ca creditor 
chirografar la masa credală, nu 
însă ca creditor privilegiaf. | 

Trib. Covurlui Î No. 65/902 in 
C. Jud. No. 61/902, 

3. Creditorul depozitar este în 
drept a revendică marfa aflată în 

* ceilalţi creditori. 

  

" depozitul unei persoane căzute în 
faliment, însă pentru aceasta tre- 
bue să facă cerere înainte de 

- încheierea operaţiunilor falimen- - 
tului. Odată aceste operaţiuni în-- 
cheiate, el vine la masă ca și: 

C. Cas. I1 No. 105/90 Bul. p. 
1039. Ă 

4. Marfa refuzată de destinatar: 
rămine în mîinile acestuia pînă la. 
dispozițiune din partea proprie- 
tarului ei, sub titlul de depozit și 
dar, în caz de faliment al desti- 
natarului, ea nu. poate fi trecută 
la activ, urmînd a fi restituită în 
natură sau în caz de lipsă, va-- 
loarea ei integrală. 

C. Apel Bnc. III No. 21/90 în 
Dreptul No. 47/90. 

(No. 3. și 4 din Cezărescu-Dan). 
5. Revendicarea nu poate fi ad- 
misă dacă mărfurile-—deși se gă- 
sese în natură în posesiunea fa-. 
litului în momentul pronunţărei 
sentinței declarative de faliment— 
pot fi confundate cu altele la fel, 
cari sunt proprietatea depozita 
ului falit. 

Apel Milano 28 April 1885. 
XA 6. Nu este suficient—pentru ca 

„ revendicarea să fie primită — ca. 
mărfurile să existe în natură în 
activul falitului ; mai trebue ca.
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revendicantul să probeze identi- 
tatea mărfurilor sale cu acea a mărfei care se găsește depozitată 

“sau consemnată. In consecinţă, nu- 
merarul sau biletele de bancă de- puse în mînile falitului nu pot fi revendicate de deponent. 

Apel Lyon 11 Nov. 1863; Apel. 
1886; Angers 

Bordeaux 24 Febr. 
18 April1891; Cas. Fr. 7 Iulie 1898. 

7...: În special, cînd un ban- -cher— care e în același timp di- 
rectorul unei societăţi,— este de- clarat falit, societatea nu poate fi admisă a revendică sumele ce falitul. le-ar deţine cu titlul de mandat sau de depozit, dacă este stabilit că falitul n'avea de ciţ un singur registru de cassă, în care figurează - toate operațiunile de încasare, fără distinețiune între acele ce ar fi făcuţ pe socoteala sa proprie și acele efectuate în 

Art. 813—814 

comptul societăţii. Apel Bordeauz 
24 Febr. 1886; Trib. Com. de 
Montereau 13 Dec. 1898, în Co- 
„hendy-Darras. 

8. Se admite în general că în 
caz de incendiul mărfurilor qe- 
puse sau consemnate, despăgubi- 
rea asigurărei este subrogată a- 
cestor mărfuri şi trebue plătită 
deponentului. Astfel cînd mărfu- 
rile aparţinînd unui terţiu au ars 
în stabilimentul unui industriaș, 
căruia fusese date pentru a fi fa- 
sonate, asigurarea făcută de in- 
dustriaș în profitul proprietarilor 
mărfurilor profită acestora. 

Prin urmare, creditorii indus- 
triașului w'au nici un drept la 
despăgubire, căci această avere 
n'a făcut nici odată parte din pa- 
trimoniul debitorului lor. 

Apel Grenoble 12 Martie 1883 
în Cohendy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 814. Mărturile expe- 
diale falitului, al căror preţ 
el nu La plătit încă, pot fi 
revendicate dacă, în ziua 
:declarărei falimentului, nu 
ajunseseră încă în magazi- 
nele sale, sau' nu fuseseră 
primite la dispoziţia lu: în 
magaziile publice sau în 
alt 
pază, sau chiar în maga- 
ziile sau locurile de depo- 
zit ori de pază ale comi- 
sionarului insărcinat să le 
vindă pentru comptul lui. 
Revendicaţiunea nu este 

admisă dacă mărfurile îna- 
inte de sosirea lor fuseseră 
vindute fără fraudă prin gi- 
rarea facturei, a poliţei de 

oc de depozit sau de 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 804. Le merci spe- 
dite al fallito, delle quali 
non sia da lui pagato il prez- 
ZO, possono essere rivendi- 
cate, se nel giorno della di- 
chiarazione del fallimento 
non siano giunte nei suoi 
magazzini o non siano state 
ricevute a sua disposizione 
nei magazzini pubblici o în 
aliro luogo di deposito o di 
custodia, ovvero nei magaz- 
zii o luoghi di deposito o 
di custodia del commissio- 
nario incaricato di venderle 
per conto di lui. 

La rivendicazione non c€ 
ammessa se le merci prima 
del loro arrivo sono. state 
vendute, senza frode, me-



Art. 

încarcare sau a scrisoarei 
de cărat, cînd acestea sunt 
la ordine, sau prin remite- 
rea acelor titluri cînd sunt 
la purtător. 

Acela care revendică tre- 
bue să despăgubească masa 
de sumele plătite în comp- 
tul lui şi de toate anticipa- 
țiunile făcute pentru navlu 
sau port, pentru comision, 
pentru asigurări sau alte 
spese și să plătească sumele 
ce ar [i datorite pentru a- 
celeași cauze. | 

(Com. 387, 414, 434, 565, 
819 și urm.; Ital. 804; Fr. 
5716; Belg. 568). 

Bibhografia sub art. S13. 
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diante girata della fattura, 
della polizza di carico o 
della lettera di vettura se 
sono all'ordine, o mediante 
consegna di tali titoli se 
sono al portatore. 

Quegli che rivendica deve: 
rimborsare la massa delle: 
somme pagate in conto e 
di tutte le anticipazioni fatte- 
per nolo o porto, per com- 
missione, per assicurazioni. 
od altre spese, e pagare le 
somme che fossero dovute: 
per le medesime cause. 

Doctrină. 1. În drept această acţiune în revendicare se explică. 
în modul următor: pentru a putea exercită o acţiune în revendicare: 

„trebue a fi proprietarul lucrului; această proprietate vînzătorul a 
trecut-o însă cumpărătorului, dar mutațiunea e supusă unei condi- 
ţiuni rezolutorii, aceia a îndeplinirei obligaţiunei acestuia din con- 
tractul sinalagmatie ; prin declaraţiunea falimentului e sigur că cum- 
părătorul nu va plăti preţul de cit în monedă de faliment; așa dar: 

condiţiunea, rezolutorie trebue să aibă efect, adică contractul devine 
de la început inoperant ; proprietatea nu s'a strămutat nici un mo- 
ment de la vînzător, deci el poate beneficiă de acţiunea în revendi-. 
care pentru mărfurile ce i s'ar deţine de alţii.. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1423 urm.). 
2. Ca acţiunea să fie admisibilă se cere: 
a) Ca obiectul revendicărei să fie mărfuri ; 
b) Ca mărfurile să fi fost expediate falitului cu titlu translativ 

de proprietate ; 
c) Preţul să nu fie plătit; 

d) Mărfunile să nu fi ajuns încă la dispoziţia falitului în ziua. 
declarărei falimentului. 

(V. Dimitriu idem p. 1424; Vidari VIII p. 615; Mase Dari | 
pag. 66 urm.).
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3. Deşi mărfurile war f ajuns la dispoziţia falitului, totuşi ae- ţiunea în revendicare poate să fie inadmisibilă. 
Aceasta va avea loc cînd cumpărătorul a transferat altuia pro- prietatea lucrurilor expediate ; dar atunci se cere: 
a) Ca vînzătorul. de al doilea și noul achizitor să fie de bună “credinţă ; 

e 5) Ca vinzarea să fi fost regulată și perfectă, adică întovărășită “de titlurile necesure pentru ca mărfurile să poată fi puse la dispo- ziţia noului cumpărător, 
(V. Dimitriu Curs Dr. Com, pe 1910/9411 p. 1425 și urm.). 4. Girul asupra, titlurilor de înstrăinare făcute de faliţ după încetarea plăţilor, unei persoane care cunoștea starea de faliment, nu „poate fi un obstacol la revendicarea mărfei. Falitul declarat în stare «de faliment,- cade într” complectă incapacitate ; actele consumate de el după declararea falimentului sunt nule ; și sunt nule și actele fă- «cute posterior încetării plăţilor cum și cele făcute în ori ce timp în frauda creditorilor. Terţiul care dobindește titlul de îustrăinare prin „gir este participant la fraudă dacă cunoștei stârea de încetarea plă- ților. de și nedeclarat comerciantul în stare de faliment. Faţă cu fa- litul vînzător care deși nu era declarat, frauda există; cind el a fă- cut vinzarea în timpul încetării plăţilor, există contra lui prezum pţia. de fraudă, în cît revendicantul nu mai are nevoe să probeze frauda faţă de el. | 

Cit pentru cumpărător trebue să aibă cunoștință de încetarea plăţilor vinzătorului; că prin urmare el care a primit polița girată nu se poate opune la revendicarea mărfurilor pe cari le reprezintă, pentru motivul că cunoștea starea de incetare de plăţi și a conlucraț -cu vinzătorul falit a sustrage proprietatea acelor mărfuri, Scopul instituţiei revendicărei este ca vinzătorul să înconjure pericolul de a fi plătit cu moneda falimentului, și aceasta face ca exerciţiul acţiunei de revendicare să nu poată găsi nici o' piedică în înstrăi- narea mărfei, cînd creditorul o vinde în timpul încetărei plăţilor sale şi cînd noul cumpărător la rimdul său ar vinde-o găsindu-se în iden- tice condițiuni cu vinzătorul său, 
, Dacă legea în art, 818, dispune că cererile de revendicare în natură suspendă vinzarea lucrurilor revendicate, dar nu pot anulă vinzările deja efectuate, prin aceasta sancţionează neputința, cererei de revendicare spre a anulă vinzările dejă efectuate anteriormente ei, dar nu se referă legea la vinzările cari pot fi infectate de fraudă sau pe cari ea însăși le presupune sau le consideră ca ficute în fraudă. De aci urmează câ în atari condițiuni, revendicantul are
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dreptul de a urmări Jucrul său în ori ce mînă ar fi ajuns prin ce- 
siuni prezumate ca făcute în frauda legei, ca o consecință inevita- 
bilă a instituţiunei revendicărei. 

(C. N. Toneanu falimentele fase. II p. 295 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. Marfa refu- 
zată „de destinatar, rămîne în mii- 
nile acestuia, —pînă la dispoziţiune 
din partea proprietarului ei—sub 
titlu de depozit. Deci dar în caz 
de faliment, ea nu se poate com- 
pta la activ, urmînd a fi resti- 
tuită în natură sau în: caz de lipsă 
valoarea ei integrală. 

C. Apel Buc. III No. 21/90 în 
Dreptul pe 1890 p. 377. 

2. Vinzătorul unor mărfuri, le 
poate revendică, în viriutea art. 
.576 fr. (814 romiîn) Cod. Com. pe 
cît timp ele n'au ajuns în maga- 
zinele cumpărătorului căzut în 
:stare de faliment, cu toate că fa- 
litul cumpărător ar fi obţinut un 
-eoncordat. 

Apel Paris 27 Febr. 1857 în 
“Cohendy-Darras. 

3. Deși mărfurile vindute au 
“suferit o schimbare sau alterare 
în natura și în cantitatea lor, ele 
pot fi revendicate, în caz de fa- 
limentul cumpărătorului, dacă se 
poate stabili identitatea lor. | 

Astfel dacă proprietarul a vin- 
-dut unui negustor de lemne pă- 
“durea sa, în care cumpărătorul a 
“făcut un cuptor, cu consimţimin- 
tul proprietarului, pentru a face 
cărbuni. chiar pe loc, și dacă, cum- 
părătorul a transformat în căr- 
buni o mare parte, vinzătorul—în 
caz de falimentul cumpărătoru- 
lui—are dreptul a revendică lu- 
crul ce a vindut, deși o parte 
este carbonizat, pe cît timp însă 
identițatea obiectului vîndut poate 
fi stabilită. 

Apel Limoges 6 Mai 1843. 
4... alt caz: în ce pri- 

vește lemnele vindute necojite, 

  

  

pot fi revendicate, deși au fost 
cojite sau fasonate, cînd de ase- 
menea identitatea lor este perfect 
constatată prin ştampila sau sem- 
nul aplicat pe ele. 

Apel Rouen 18 Marte 1839. 
(No. 3 și 4 în Cohendy-Darras). 
5. Amestecarea mărfurilor vîn- 

dute cu alte mărfuri, nu poate fi 
un obstacol revendicărei, întru cât 
este stabilit că mărfurile au fost 
de același fel, puse la un loc cu 
cele ce aparţineau cumpărătoru- 
lui falit, în același loc sau în a- 
celași vagon sau vapor” pentru 
transport. 

Cas. fr. 16 April 1886; Apel 
Rennes 28 Marte 1858; Cas. fr. 
„Ii Aug, 1871; în Cohendy-Darras. 

6. Este nulă condițiunea pre- 
văzută în contractul de vinzarea, 
unei mașini, prin care proprieta- 
tea, chiar după predarea obieetu- 
lui, ar aparţine tot vinzătorului 
pînă la plata integrală a prețului. 

Cumpărătorul declarat fiind în 
stare de faliment, mașina aparține 
masei creditorilor și nu este ad- 
misibilă cererea în revendicare, 
propusă de vinzător. 

Apel Roma 9 Mai 1883, în In- 
garamo. 

7. In caz de falimentul cumpă- 
rătorului, nu se pot revendică de - 
vinzător mărfurile, Cari—mai îna- 
inte de declararea falimentului— 
se găseau ajunse la vama lo- 
cului de destinaţie, iar scrisoarea 
de trăsură se află îu posesiunea 
cumpărătorului. 

Cas. Napoli 4 Oet. 1889; în In- 
garamo. | 

8. Vinzătorul poate exercită 
acţiunea în revendicare atit timp
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cît mărfurile sunt în: mîna cărău- 
șului, căci acesta nu poate fi con- 
siderat ca posedind mărfurile pe 
seama cumpărătorului. Judecat în 
acest sens că, punerea în griînare, 
pe bordul unui vapor, a mărfuri- 
lor expediate falitului, nu echi- 
valează cu întrarea în magazinele 
sale conf. art. 576 fe. (814 român) 
Cod. Com. pentru ea vînzătorul 
să nu fie primit a le revendică ; 
vehiculul, ori care ar fi el, ser- 
vind la transportul mărfurilor chiar 
pe risicul și pericolul cumpărăto- 
vului, nu poate fi socotit ca ma- 
gazinul falitului în senzul zisului 
articol. 

Apel Rouen 25 Marte 1858. 
9. ....de asemenea mărfurile vin-   dute unui comerciant şi predate 

din ordinul său de către vinzător 
patronului -unui vas, pe comptul 
cumpărătorului, pot fi revendicațe 
de vinzătorul neplătit, chiar în 
timpul încărcărei, în eaz cînd cum- 
părătorul a căzut în faliment. 

Cas. fr. 16 April 1866: 
10. Judecat la fel, că măr- 

furile expediate falitului, pot fi 
revendicate atit timp cit n'au fost 
depuse în magazinele falitului, 
căci desesizarea vinzătorului, care 
rezultă din predarea mărfurilor în 
mîna cărăușului pe comptul și în 
numele cumpărătorului, nu este 
suficientă a pune obstacol reven- 
dicărei ; mai trebue încă să existe 
și transportarea mărfurilor întrun 
loc unde să se găsească în mod 
notoriu la dispoziţiunea cumpără- 
torului. 

Cas. fr. 1î August 1871; Apel 
Dijon 26 lan. 1899. 

(No. 8—10 în Cohendy-Darras). 
11. Insă mărfurile vindute sunt 

socotite întrate în niagazinele 
cumpărătorului falit și drept con- 
secință încetează a fi supuse re-   vendicărei din partea, vînzătoru- 

814 

lui neplătit, cînd se constată că 
acele mărfuri se găsese în pose-- 
siunea cumpărătorului prin faptul 
că au fost încăreate pe un vapor 
aparţinînd falitului și destinat a 
primi obiectele comerțului său ; 
aceiași soluţie urmează a se da și 
în cazul chiar, cînd mărfurile au 
fost încăreate pe vasul falitului, 
spre a fi expediate la o altă des- 
tinaţie de cit magazinele falitului. 

Cas. fr. 20 Iunie 1859. 
12. Sosirea mărfurilor la locul 

de destinaţie, nu implică în mod. 
necesar tradiţiunea mărfurilor în 
mîna cumpărătorului și nu îm- 
piedică revendicarea lor de către 
vînzător, dacă, în ziua cînd s'a 
declarat falimentul cumpărătoru- 
lui, mărfurile deși încareate şi e- 
Tau pe drum către locul destinat 
a fi predate nu ajunseseră incă 
la bord. 

Apel Metz 18 August 1821 în 
Cohendy-Darras. 

13. ....de asemenea, nu pot fi 
considerate întrate în magazinele. 
falitului, mărfurile depuse pentru 
moment înti'o gară de drum de 
fer, unde au fost expediate după 
cererea, falitului : această gară, în 
lipsă de convenţie expresă, nepu-. 
tind fi asimilată cu magazinele 
falitului; Aceasta chiar și atunci 
cînd scrisoarea de trăsură a fost 
plătită de falit, 

Apel Orleans 24 Mai 1859; A- 
'pel Limoges 21 Marte 1870; Apel 
Aiz 4 Mai 1869în Cohendy-Darras. 

14. In teză generală, se înțelege 
prin. magâzinele cumpărătorului 
tot localul amenajat de cumpă- 
rător, în special, pentru primirea 
mărfurilor sale, sau dacă mărfu- 
rile nu au nevoe de magazinaj 
propriu zis, urmează a fi socotit 
ca magazin şi locul în care cum- 
părătorul, după ce a obţinut libe- 
rarea mărfurilor, le-a așezat pe:
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acel loc luindu-le astfel în pose- 
sivnea sa în mod vădit și aparent 
ca și cum le-ar avea lael acasă. 

Apel Montpellier 7 Febr. 1874, 
12 Marte 1875 în Cohendy-Darras. 

15. Sa decis în mod constant 
că locul sau porțiunea unde se 
așează de cumpărător lemnele tă- 
iate din pădurea vinzătorului se 
socoate ca magazin al cumpără- 
toru'ui, în lipsă de convenţie con- 
trară ; prin urmare vînzătorul nu 
poate revendică nici exercită drep- 
tul de retenţie asupra copacilor 
tăiaţi și așezați în parchetsau me- 
tri chiar pe locul tăierii. 

Cas. fr. 16 Jan. 1850,4 August 
1852, 25 lan. 18692 Iunie 1869, 
2 Aug. 1880; Apel Paris 8 Aug. 
1845, 20 Dec. 1849, 17 Ianuar 
1878 ; Apel Orleans 30 Dec. 1847, 
13 April 1867, 25 August 1880; 
Apel Caen 3 lan. 1849; Apel Be- 
sancon 14+ Dec. 1864, 16 și 17 
lan. 1865; Apel Bordeaux 28 Feb. 
1870 ; Apel Dijon 11 Feb. 1881. 
Contra Apel Limoges 16 Febr. 
1844 în Cohendy-Darras. 

16. In caz de transportarea 
parţială în magazinele falitului, nu 
poate avea loc revendicarea de 
cît pentru partea de mărfuri care 
n'a fost încă ridicată, dacă însă 
Iuerul vîndut nu formează un tof 
indivizibil și care nu poate fi:so- 
cotit ea predat cumpărătorului de 
cit atunci cînd toate părţile lu- 
crului au întrat în posesiunea, 
cumpărătorului. Judecat în acest 
sens, că în vinzările de maşini 
compuse din diferite piese for- 
mînd un tot indivizibil, predarea, 
nu se face bucată cu bucată și 
nu trebue socotită de cit eu pri- 
vire la întreagă maşină care sin- 
gură face obiectul contractului, 
În consecinţă, în timp ce piesele 
unei mașini vindute au fost trans- 
portate cumpărătorului căzut în 
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faliment, predarea nu poate fi 
considerată definitiv efectuată—în 
sensul art. 576 fr. (814 romi) C. 
Com. și vînzătorul poate cere re- 
vendicarea—dacă. maşina n'a fost 
pusă in stare de a funeţionă. Nu 
interesează că piesele au fost in- 
corporate la imobilul unde mașina, 
trebue să funcţioneze, . aceste fi- 
ind—pînă la complecta instalare-— 
totdeauna provizorii, condiţionale: 
și susceptibile de a fi distruse sau 
ridicate de mecanic spre a le în- 
locui sau modifică. 

Apel Meta 3 Iunie 1856 în Co- 
hendy-Darras. | 

17. In principiu antrepozitele 
publice cum sunt de exemplu ma- 
gazinele generale și vămile, do- 
curile, în cari s'au depus mărfuri 
expediate cumpărătorului, trebu- 
esc socotite că mărfurile din ele 
sunt pe comptul cumpărătorului 
și posedate de dinsul și că prin 
urmare aceste locuri de depozite 
trebuese asimilate magazinelor fa- 
litului în sensul art. 576, iar vîn- 
zătorul mărfurilor nu poate avea 
pentru aceste mărfuri acţiune în 
revendicare. 

Cas. fr. 31 lan, 1826, 27 April 
1853; Apel Caen 27 lan. 1894; 
Apel Bruxelles 7 Febr. 1844: Apel . 
Rennes 20 Febr. 1862 în: Cohen- 
dy-Darras. | 

18. .....tot aceiași soluţie şi în 
cazul cînd mărfurile cumpărate 
de fălit, au fost expediate din or- 
dinul cumpărătorului unui terțiu 
însărcinat a le primi pentru el și 
de a le ţinea la dispoziţia sa, de 
și acele mărfuri au fost descăr- 
cate în magazinele terţiului. 

Cas. fr. 29 lulie 1875; Apel 
Douai 12 Dee. 1874 în Cohendy- 
Darrag. 

19. Mărfurile expediate falitului 
întrate în magazinele comisiona- 
rului însărcinat cu vînzarea lor în 

25
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comptul falitului, pot fi revendi- 
cate, cînd în momentul declarărei 
stărei de faliment acele mărfuri 
nu întrase încă în magazinele co- 
misionarului ; pentru că în mo- 
mentul cînd mărfurile au întrat 
in posesiunea, comisionarului, dîn- 
sul încetase a mai reprezintă pe 
falit și deci mărfurile se găseau 
încă pe drum la data sentinţei 
declarative de faliment. 

Asemenea revendicarea este 
admisibilă cînd mărfurile erau 
întrate în magazinele comisiona- 
rului, la data sentinței deelara- 
tive, dar comisionarul avea man- 
dat, nu dea le reţine pentru cum- 
părător ci de a i le reexpediă lui ; 
în acest caz,mărfurile se socot pe 
drum în momentul declarărei fa. 
limentului, nu în magazinele fa- 
jitului. 

Apel Rennes 26 Martie 1858, 7 
Îan. 1879; Cas. fr. 7 Marte 1848, 
15 Iunie 1900; Apel Caen 7 Aug, 
1820; Apel Toulouse 19 Dee. 1826; 
Apel Bruzelles 8 Febr. 1889 ; în 
Cohendy-Darras. 

20. Pentru ca revinderea de 
către falit să fie un obstacol re- 
vendicărei, trebue mai întăi, să fi 
avut loe în acest scop o scrisoare 
de trăsură sau factură ori conais- 
semeut. 

Astfel acela—care a cumpărat 
mărfuri prin intermediul unui comi- 
sionar, căzut mai în urmă în fa- 
liment,—nu se poate opune ia re- 
vendicarea mărfurilor de către 
vînzătorul neplătit, dacă în actul 
de cumpărătură și în cele urmă- 
toare pentru transport, cumpără- 
torul a figurat ca corespondent al 
comistonarului, iar nu ca mandante. 

Cas. fr. 11 Febr. 1840, 3 April 
1878, 15 Funie 1900. Contra Apel 
Bordeau 5 April 1848; Apel Paris 
1 Dec. 1860, în Cohendy-Darras. 

21. Dispoziţiunea din art. 576 

  

      

814 

fr. (814 romin) Cod. Com.. avind 
de scop a restrînge garanţiile vin- 
zătorului în interesul general al 
creditului,  trebuește considerată 
ca o dispozițiune de ordine pu- 
blieă ; așa că vînzătorul nici di- 
rect nici indirect, nu-și poate re- 
zervă proprietatea lucrului vindut, 
în contra dispoziţiilor acestui text. 

Astfel stipulațiunea că 0. vin- 
zare de mobile, urmată de pre- 
dare, să fie supusă unei condi- 
țiuui suspensive, întirziind tran- 
smiterea, proprietaţii pînă la com- 
plectă achitare a preţului de către 
cumpărător, nu poate fi opozabilă 
în caz de falimentul cumpărăto- 
tului, și nici o revendicare nu 
poate avea loc asupra mobilelor 
ce cumpărătorul primise în ma- 
gazinele sale în ziua declarărei 
falimentului. | | 

Cas. fr. 4 Aug. 1853, 17 Iulie 
1895, 21 lulie 1897; Apel Amiens 
12 lan.. 1849; Apel Bordeaux 28 
Febr. 1870: Apel Montpellier 20 
Febr. 1885; Apel Bourges 26 Dec. 
1887; Cas. Belge 25 Ian. 1877. 
Contra Ceas. fr. 28 lan. 1869, 2 
Iunie 1869; Apel Alger 18 Fer. 
1888. 

22. Convenţiunea prin care o 
parte dă alteia, diverse mașini cu 

„chirie pentru un timp de 3 sau 
ani. după voia locatarului, care 
poate să devină proprietar după 
al patrulea an, plătind un supli- 
ment de preţ, se naşte un dubiu 
de a se ști dacă este în speţă un 
contract de vinzare sau de loca- 
țiane. 

In acest caz judecătorii fondu- 
lui pot decide că convențiunea 
constitue o locaţiune, bazindu-se: 
a) pe intenţia părţilor rezultind 
din corespondenţa lor; 5) lipsa 
unei intenții de fraudă faţă de 
terţi ; e) stipulaţiunea ca obiectele 
să fie asigurate în tot timpul lo-
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aţiunei, contra incendiului, în nu- 
mele locatarului ; 4) facultatea de 
reziliere la expirarea celui de al 
treilea an, acordată locatarului ; 
€) obligaţia pentau locatar de a 
plăti o sumă determinată, la fi- 
nele  locaţiunei, dacă voește a 
rămîne proprietar. 
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- O asemenea interpretare a con- 
tractului de către judecătorii fon- 
dului, nu denaturează contractul 
și este suverană. 

Cas. fr. 29 lan. 1902 în Co- 
hendy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 815. Vinzătorul poate 
să reţină mărfurile vindute 
cari n'au fost predate fali- 
tului, sau cari nu i-au fost: 
expediate lui sau unei alte 
persoane pentru comptul 
său. 

(Com. 814, 816; C. Civ. 
1323 ; Ital. 805; Fr. 577; 
Belg. 570). 

Art. 816. In cazurile pre- 
văzute de cele două articole 
precedente, judecătorul sin- 

-dic, cu autorizarea tribuna- 
lului, va putea cere preda- 
rea mărturilor, plătind vîn- 
zătorului prețul convenit. 

(Com. 782, 814, 815 ; Ital. 
806; Fr. 578; Belg. 571). 

Bibliografia la axt. 818. 

Jurisprudenţă. 1. Rezultă din 
generalitatea termenilor de cari 
se servește art. 815 C. Com. că 
dreptul de  retenţiune aparţine 
vinzătorului nu numai la vînzările 
în cont, ci și la vînzările cu ter- 
men. 

Astfel cel ce a vindut cu ter- 
men unui comerciant în. stare de 
concordat, a cărei stare el nu o 
cunoștea, nu este obligat a face 
predarea lucrului ; în acest caz 
vinzarea se va anulă între părți, 
dacă cumpărătorul nu eră auţo- 

  

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 805. Il venditore pud 
ritenere le merci vendute 
che non fossero state con- 
segnate al fallito, o che non 
fossero ancora state spedite 
a lui o ad un terzo per suo 
conto. 

Art. 806. Nei casi espressi 
nei due arlicoli precedenti, 
il curatore, coll'assenso del. 
la delegazione dei creditori 
e coll autorizzazione del giu- 
dice delegato, pu farsi con- 
segnare le merci, pagandone 
al venditore il prezzo con- 
venuto. ' 

rizat a face cumpărarea unor ast- 
fel de marfuri şi în asemenea 
condițiuni. 

Apel Paris 22 Ian. 1856 ; în Co- 
hendy-Darras. _ 

2. Dar vinzătorul mărfurilor eu 
termen de plată, nu poate exer- 
cită, conf. art. 576 și 577 (814 şi 
815) Cod: Com. nici revendicarea 
nici retențiunea contra, cumpără- 
torului care este încă în bonis în 
ziua în care vinzătorul voeşte a 
reluă mărfurile ; numai starea de faliment—care face exigibile tpate
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datoriile falitului — dă naștere, în 
acest caz, drepturilor de reven- 
dicare sau de retenţie. 

C. Cas. fr. 22 lunie 1891, în 
Cohendy-Davras. 

3. Dreptul de retenţie, acordat 
vinzătorului mărfurilor neplătite— 
în caz de falimentul cumpărăto- 
rului—nu încetează de cît prin 
liberarea materială și efectivă a 
acestor mărfuri în miinile sau 
magazinele cumpărătorului. Şi nu 
poate fi considerată ca o liberare 
sau predare efectivă în sensul 
legei, convenţiunea urmată între 
părți în momentul vinzărei, prin 
care s'a stipulat că mărfurile vor 
rămîne în magazinele vînzătoru- 
lui la dispoziţia cumpărătorului, 
plătind numai magazinajul lor. 

Cas. fr. 24 lan. 1859. 
4. ....de asemenea, în cazul cînd 

cumpărătorul mărfurilor le-a 1ă- 
sat în mâgazinele vinzătorului, 
pentru garantarea acestuia, nu 
poate există predare, chiar dacă 
cumpărătorul ar fi fost pus în 
posesiunea cheilor magazinelor 
unde sunt; depuse mărfurile, pre- 
cum nici atunci cînd cumpărăto- 
rul ar fi trecut o paite din măr- 
furi către al treilea. Așa dar dacă 
în asemenea împrejurări cumpă- 
rătorul ar cădea în stare de fali- 
ment, vinzătorul are dreptul de 
retenţie asupra mărfurilor. 

Apel Rouen 1 Mai 1847; Apel 
Paris 15 Jan. 1874 în Cohendy- 
Darras. 

5. Dacă în general, locul unde 
se string lemnele tăiate dintr'o 
pădure se asimilează cu magazi- 
nele cumpărătorului, altfel este 
cazul cînd vinzătorul este însăr- 
cinat cu tăierea copacilor, cu 
transportarea lor la 0 gară ve- 
cină și cu încărcarea și expedie- 
rea acestei mărfi cumpărătorului ; 
în acest caz, nu poate există pre- 
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dare și copacii nu pot fi 'conside- 
rați ca eșiţi din posesiunea vin- 
zătorului, atît timp cit n'au fost 
încăreaţi și expediaţi; vinzătorul 
poate deci, în acest; caz. să exer- 
cite dreptul său. de retențiune. 
N'are nici o importanță faptul că, 
copacii au fost recunoscuţi, nu- 
merotaţi și mareaţi de părţi, dacă 
conform intenţiei părţilor această. 
operaţiune n'avea alt scop, decit 
de a determină alegerea cumpă- 
rătorului, de a uşură pentru vîn- 
zător transportul, și de a evită. 
nemulțumiri din partea cumpără- 
torului. 

Apel Besangon 27 Febr. 1865, 
în Cohendy-Darras. 

6. Dacă vinzătorul se află în 
posesiunea lucrului vindut, se 
poate prevală de dreptul de re- 
tenţiune; poate asemenea să ceară, 
rezoluţiunea vinzărei, pentru ne- 
plata preţului. conf. art. 1651 fr. 
(1365 romin) Cod. Civil. Acest 
drept de rezoluțiunea vinzărei. 
este acordat chiar şi vinzătorului 
caro a expediat mărfurile vindute, 
pe cit timp aceste mărfuri nu au 
sosit în magazinele cumpărătoru- 
lui; deci cu mai mult cuvint ur- 
mează a fi acordat vinzătorului 
care na eliberat încă marfa. Ju- 
decat în acest sens încă, că vîn- 
zătorul de efecte mobile, chiar în 
compt, are dreptul—în caz de fa- 
limentul cumpărătorului, — de a 
reține mărfurile în magazinele 
sale și in consecință, de a dispune 
liber de ele, ca și cum contrac- 
tul ar fi reziliat; cu rezerva fa- 
cultății acordate sindicului de a 
cere executarea contractului 'plă- 
tind preţul. 

Apel Paris 22 anuar 1856; 
Cas. fr. 16 Febr. 1887; Apel 4- 
miens 7 lulie 1887, în Cohendy- 
Darras. 

7. Vinzătorul ar putea. cerînd
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rezoluțiunea, vinzărei să pretindă 
masei falimentare daune interese 
cari ar proveni din prejudițiul ce 
rezoluţiunea, vinzărei i-ar cauză ? 

4) O primă opiniune rezolvă a- 
ceastă chestiune în mod afirma- 
tiv; ea se întemeiază pe disp. art, 
1184 fr. (1020 romîn) Cod. Civil, 
care constitue dreptul comun și 
care trebue acordat vinzătorului 
în materie comercială ea şi în 
materie civilă, din moment ce un 
text formal nu prevede o dero- 
gare în materie comercială. Pe 
de altă parte, și în caz de fali- 

„mentul vinzătorului, este cert că 
cumpărătorul poate cere rezolu- 
țiunea vinzărei cu daune ; nu se 
vede pentru ce același drept la da-' 
une nar fi acordat, prin recipro- 
citate şi vinzătorului în caz de 
falimentul cumpărătorului ? 

Apel Paris 4 Martie 1886: Cas 
belg. 7 Febr. 1889; Cas. Grand 
Duche de Luxembourg 4 Aug. 1893, 
Comp. Bsnault III p. 671; Be- 
darrude II No. 1168; Lyon Caen 
ek Renault VIII No. 361; Thailer 
No. 1937. 

5) O a două părere, — admiţind 
vînzătorului să pretindă daune 
pentru mărfurile reţinute și ne- 
expediate,—îi refuză acest drept 
în cazul cînd, după ce a expe- 
-diat mărfurile vindute cumpără- 
torului, vinzătorul revendică a. 
ceste “mărfuri, neajunse încă în 
posesiunea cumpărătorului ; în a- 
cest caz art. 576 fr. (814 romîn) 
obligă pe vinzător a suportă chel- 
tuielile, ce s'ar fi făcut cu aceste 
mărfuri. ceia ce implică că nu 
poate reclamă nici o indemnizaţie 
pentru neexecutarea vinzărei. 

Apel Bordeauz 3 Sept. 1847. 
Jurisprudența franceză decide 

“că vînzătorul care cere rezoluțiu- 
nea vinzărei nu poate reclamă 
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dauneinterese de la falit. Principiul 
care domină teoria falimentului 
este acel al egalităţii între credi- 
tori. Dacă art. 576 și 577 fr. (814 
și 815 romîn) C. Com. derogă la 
acest principiu în favoarea vin- 
zătorului, aceste derogări tebuese 
interpretate în mod restrietiv : şi 
prin urmare, vînzătorul care se 
prevalează de aceste derogări, 
înțelege a fi în afară de dreptul 
comun și nu poate reclamă alte 
drepturi în faliment. Ceia ce pro- 
bează și mai mult este că vinză- 
torul conf. art. 576 fe. (814 rom) 
Cod. Com. este ţinut a suportă 
cheltuelile relative la mărfurile 
vindute și expediate; neavind 
drept a cere aceste cheltueli, a 
fortiori nu poate avea nici drept 
la daune. 

Cas. fr. 21 April 1884, 16 Febr. 
1887, 8 April 1895; Apel Bour- 
ges 26 Dec. 1887; Apel Amiens 
7 lulie 1887: Apel Nancy 23 Mai 
1893 : Apel Douai 29 Mai 1893, 
1 August 1901, 31 Oct, 1901, 2 
Nov. 1901, 13 Nov. 1901, 24 Dee. 
1901, în Cohendy-Darras. 

8. Art. 816 (fr. 576) Cod. com.— 
autorizind pe sindic a cere preda- 
rea mărfurilor plătind preţul con- 
venit—nu acordă reciprocamente 
și vînzătorului facultatea de a 
cere preţul mărfurilor în locul 
mărfurilor vindute. | 

Apel Rennes 1 lan. 1878. 
9..... dar vînzătorul ar putea să 

renunțe la acţiunea ga în rezo- 
luţiunea vinzărei și a sili pe sin- 
die a cere predarea mărfurilor, 
spre a putea să se prezinte la 
masa falimentului în calitate de 
crâditor chirografar. 

In special, sindicul unui fali- 
ment nu poate refuză primirea 
mărfurilor expediate falitului în- 
tr'o gară de drum de fer,—și pen-
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tru care se datorește taxe de ma- 
gazinaj superioare valorei mărfu- 
rilor—pe motiv că vînzătorul ar fi în drept să revendice acele 

Art. 816—817 

mărfuri ; sindicul este ținut în a-. 
cest caz a achită taxele de ma- 
gazinaj. Apel Nâmes 4 Iulie 1885, 
în Cohendy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMIN 
Art. 817. Cererile de re- 

vendicare trebue să fie 
propuse înaintea judecăto- 
rului sindic. 

Judecătorul sindic este 
dator ca, în 48 ore, să co- 
munice îalitului şi credito- 
rilor copie de pe acțiune, 
arătindu-le şi termenul de 
înfăţişare. 

Comunicarea se va face 
conform art. 937 din Codul 
Comercial]. 

Fie care din creditori şi 
chiar îalitul sunt admişi să 
contesteze cererile de re- 
vendicare. 

Dacă nu există contesta- 
[iune sau dacă conlestaţiu- 
nea, după valoarea lucrului 
revendicat, este de. compe- 
tința judecătorului de ocol, 
revendicarea, este admisă 
sau respinsă printr'o ordo- 
nanță a judecătorului sin- 
dic, supusă apelului Ia tri- 
bunal în termen de trei zile 
libere de la pronunțare. In 
caz contrariu, judecătorul 
trimite judecarea afacerei, 
înaintea tribunalului de co- 
mer. 

(Com. 772, 812 şi urm. 
891, 941; Ital. 807; Fr. 579: 
Belg. 572).   

CODUL COM. ITALIAM 

Art. 807. Le domande di 
rivendicazione devono es- 
sere  proposte dinanzi al 
giudice delegato in contrad- 
dittorio del curatore e della 
delegazione dei creditori. 

Ognuno dei creditori ed. 
anche il fallito e ammesso 
a contestare. , 

Se non vi 6 contestazione: 
0 se questa per il valore 
della cosa _rivendicata ap- 
parliene alla competenza 
del pretore, la rivendicazi- 
one € ammessa o negata 
con ordinanza del giudice 
delegato soggetta a richia- 
mo. În caso contrario, il 
giudice delegato deve _rin- 
viare le parti a udienza fissa 
dinanzi al tribunale di com.-. 
mercio.



Art, 817—818 

Bibliografie. V. Dimitriu curs; 
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T. Stelian curs stenografiat 908909 ; AL. Degre III p. 180; Cezărescu-Dan p. 159 urm.; Mase Dari II p. 83 urm.; Vidari VIII p. 638 urm.;. Riviăre *p. "784; 
AL. Ingaramo p. 509. 

Art. 818. Cererile de re- 
vendicaţiune în natură sus- 
pendă vinzarea lucrurilor 
revendicate, dar nu pot a- 
nulă vînzările deja efectuate. 

Cererile de revendicarea 
prețului nu au efect asupra 
sumelor dejă distribuite îna- 
intea lor. 

(Com. 803, 812 

Namur III p, 349; Cohendy-Darras II p. 230; 

Art. 808. Le domande di 
rivendicazione in natura 
sospendono la vendita del- 
le cose reclamate, ma non 
possono annullare le ven- 
dite ad esse anteriori. 

Le domande di rivendi- 
cazione sul prezzo non han- 
no efielto sulle somme giâ 
ripartite anteriormente ad   și urm. 

824 ; Ital. 808). 

Doctrină. 1. O inadvertenţă a legiuitorului din 1895 face : că pe 
cînd ordonanța judecătorului dată asupra unei acţiuni de mică im- 
portanță parcurge două: grade de jurisdicţiune, fiind supusă apelului 
la tribunal în termen de 3 zile de la pronunțare, sentințele tribuna. . 
lului nu sunt supuse apelului ci rămîn definitive ; de oare ce textul 
art. 817 neprevăzind formal dreptul de apel, iar art. 944 preseriind 
că sentințele trib. nu pot fi atacate cu apel de cit numai în cazurile 
anume prevăzute de legiuitor, rezultă că nu pot parcurge ambele 
grade. Necontestat că n'a putut fi intențiunea legiuitorului aceasta, 
ci e o omisiune datorită următoarei împrejurări : în legea din 1887 
art. 936 conţinea aceiași dispozițiune ca art. 944 din 1895, însă fă- 
cea enumeraţiunea, cazurilor cînd apelul era admisibil şi anume: art. 
706, 719, 829, 849, şi în cazurile cînd se pronunță asupra contesta 
țiunilor prevăzute de art. 778, 820 și 835; noul legiuitor observind 
art. 706, 719, 829 și 854, că prevăd dreptul de a.atacă o sentință 
prin chiar textul lor și continuind a urmări şi art. 775, 817 şi 837, 
observă că în art. 775: nu se prevăd căile de atac, şi îl adaoge for- 
mal în art. 944, iar în art, 817 se cuprinde expresiunea de apel 
pentru afacerile de mică importanță ; în cît neobservînd că dreptul 
de apel nu se referă la plenitudinea afacerilor, nua mai amintit și 
acest art. în art. 944, ceea ce desigur trebue să fie o omisiune, căci 
nu sar putea găsi o rațiune, care să fi condus pe legiuitor a admite 
dreptul de apel pentru unele și a-l exclude pentru altele.. 

V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/9141 p. 1432 și urm.) 
Notă. 1. Art. 817 dispune ca judecătorul sindie în termen de 

48 ore să comunice falitului și creditorilor copie de pe acţiune, ară- 

esse.
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tindu-le și termenul de înfățișare. Potriviţ 

Art. 817—818 

art. 937 Cod. Comercial, comunicarea se va face Prin scrisoare recomandată la poștă. Din combinarea textelor 817 și 937 rezultă că termenul de înfățișare în cererile de revendicare nu poate fi mai scurt de 8 zile de la data depunerei la poștă a scrisorilor recomandate, către creditori și falit. 2. Cererile de revendicare prevăzute în art. 817 Coq. Com. se vor face pe timbru de 30 bani, întru cit nici nn text din. legea comer- cială sau acea'a timbrului nu prevede o taxă mai mare pentru ase- menea plângeri. 
In același sens d-l Corneliu Botez, legea timbrului p. 4. Dacă contra unei 

de către falit fie de creditori, 
derile legei timbrului, 
și în cazurile din arţ. 

asemenea cereri 
aceste contestaţii nu 

prin urmare în privința lor se va procede ca 772 : ori ce interesat poate să se prezinte în 

se face contestaţie fie 
întră în preve- 

instanță și să conteste verbal, cererea de revendicare făcută, asupra averei falitului ; dacă face cerere î 
ce cerere, la timbru de 30 bani ; 
timbru îutru cât legea timbrului e 

| 
privitoare la. contestaţiunile din alte 
ar, executări silite, ete. 

pot aplică prin analogie, textele 
cazuri : aplicare de sigilii, invent 

3. Cererile de revendicare 
rilor revendicate, dar nu pot anul 
este foarte logic și conform cu p 
des meubles la possession vaut til 
pe calea unei revendicări inter 

n scris, va fi supus ca pentru ori 
nu se pot pretinde alte taxe de 
de strictă interpretare și uu se 

natură suspendă vînzarea lucru- 
ă vinzările dejă efectuate. Aceasta 
rincipiile dreptului comun : e fait 
re, pentru că ar fi neexplicabil ca 

alios să se ia din mina posesorului- cumpărător de bună credință— averea mobilă cumpărată de la falit, înainte de a fi declarat, sau chiar obținută, în urma vinzărei silite făcută de judecătorul sindie pentru lichidarea activului falimentar. Jurisprudență. 1. Cînd se re- vendică o parte din averea fali- tului şi în deosebi, cînd această avere e mai mare de 1500 lei, acțiunea urmind a fi judecată de tribunal în prima instanță și cu drept de apel, recursul în casa- țiune contra unei asemenea sen- îinţe este inadmisibil, mai înainte ca partea să-și exercite dreptul 
de apel. 

C. Cas. II No. 123/902 Drep- înl No. 39/902. 
2. Sentinţele tribunalelor de comerţ, date în materie de fali. 

ment asupra acţiunilor în reven.- dicare, nu sunt supuse apelului, chiar cînd valoarea lucrurilor re- vendicate trece peste suma de 
1500 lei. 

C. Apel Galaţi 1 No. 33/96 în C. Jud. pe 1996 p. 345. 
Contra C. Apel Galaţi I1 o. 1545/96 în C. Jud. pe 1897 p. 346. 
3. Dispoziţiunile art. 817 Cod. Com., cari arată modul cum tre- buesc propuse și judecate cererile 

de revendicare, urmează a fi apli- cate la toate cererile făcute în 
materie de faliment de către cei



- 

Art. 817—818 

de al treilea. și cari ar avea de 
obiect scoaterea din activul fali- 
mentului, pus sub sigilii, a unor 
lucruri ce nu aparțin falitului. 

Prin urmare 0 opoziţiune care 
dă loe la diseuțiunea chestiunei 
de a se şti, cine e adevăratul 
proprietar al averei pusă sub si- 
gilii, urmează a fi făcută și cer- 
cetată în condițiile art. 817, adică 
adresată judecătorului sindie, care 
în această materie şi față eu mo- 
dificarea adusă zisului articol prin 
legea din 3 Martie 1902 se des- 
bracă de calitatea de reprezen- 
tant al creditorilor. și ia pe acea 
de judecător, judecînd cererea 
contradietor cu creditorii cari sunt 
încunoștiințaţi despre termenul 
înfăţișărei, 

C. Apel Galaţi No. 1/906 în C. 
Jud. 25/906 eu opinie separată. 

4. Din termenii în care este 
redactat art. 817 C. Com. și din 
spiritul în care este conceput, re- 
iesă că acţiunea în revendicare, 
«ce are de obiect scoaterea unor 
mărfuri din masa falimentului, 
este de natură graţioasă şi ca a- 
tare, de competinţa judecătorului 
sindie, ori care ar fi valoarea 
mărfurilor revendicate de terțiu. 

O asemenea acţiune nu devine 
contencivasă de cît din momen- 
tul în care acei interesaţi în masa 
falimentului intervin înaintea ju- 
decătorului sindie. spre a contestă 
temeinicia ei, și, în asemenea caz 
competința judecătorului sindie 
încetează de a mai fi: generală, 
-ei este restrinsă în marginile com- 
petinței judecătorului de ocol, 
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adică pină la valoarea de 1500 lei. 
C. Cas. III No. 155/907 C. 

Jud. .70/907, 
5. In materie de faliment ori 

ce cerere de revendicare trebuie 
îndreptată mai întăi către judele 
sindic al falimentului și se judecă, 
conform regulelor prescrise prin 
art. 817 C. Com.: 

Dispozițiunile cuprinse în art. 
S12 și urm. C. Com. sunt enun- 
ciative iar nu limitative și de 
aceia, după regulele prezerise de 
art. 817 C. Com. se judecă nu 
numai cazurile de revendicare 
prevăzute de art. 812 și urm. C. 
Com. ei ori ce cerere de reven- 
dicave măcar că nu e prevăzută 
în art. 812 și urm. Cod. Com. 

C. Apel Galaţi I din 1906 Drep- 
tul 14/907. 

6. Fiind vorba de obiecte mo- 
bile ale unui al treilea, ele pot fi 
cerute în natură. pînă cînd acţi- 
vul falitului nu se va fi vîndut. 

Că în privința nceasta şi pină 
la vînzarea activului mobil al fa-. 
litului, avem a ne conduce de 
regulele dreptului comun (art. 403 
pr. €.). 

Că cel de al treilea are drep- 
iul a cere obiectele sale mobile, 
întru cît dovedeşte că sunt ale lui. 

Că dreptul ce-l are cel deal 
treilea de a luă obiectele sale mo- 
bile nu poate fi mărginit prin 
preseripțiunile codului de comerţ 
din art. 803 și 808-ctt timp ave- 
rea mobilă a falitului nu s'a vîn- 
dut. 
„0. Cas. 11 No. 257/98 Bul. 1898 

p. 1217; 

 



TITLUL V 
Despre repartiţiunea între creditori şi despre închi- derea îalimentului 

CODUL COM. ROMÎN 

Art.. 819. Sumele de bani 
aparţinînd falimentului, scă- 
zind cheltuelile de justiţie 
și de administraţiune și a- 
jutoarele acordate falitului 

„și familiei sale, trebue, îna- 
inte de toate, să se întrebu- 
ințeze, cu autorizarea tri- 
bunalului, la plata credito- 
rilor cu gaj sau alt pri- 
vilegiu, și restul va fi dis- 
tribuit între toţi creditorii 
în proporţiune cu creanţele 
lor verificate. | 

In. acest scop, judecătorul 
Sindic, - trebue să presinte, 
în fie care lună, lribunalu- 
lui, un stat de siluaţiune al 
falimentului şi al banilor 
disponibili pentru a fi re- 
partizaţi. Tribunalul va or- 
donă, de va fi loc, o repar- 
tițiune, fixînd suma de dis- 
tribuit, şi va îngriji ca toţi 
creditorii să fie avizaţi des- 
pre aceasta. 

(Com. 762 și urm. 782 şi 

. 

  
  

CODUL COM, ITALIAN 

„Art. 809. Le somme di 
danaro appartenenti al fal- 
limento, dedotte le spese di 
giustizia e di amministrazi- 
one e i soccorsi accordati 
al fallito ed alla sua jamiglia. 
devono  anzitutto erogarsi, 
coll autorizzazione del giu- 
dice delegato, nel pagamen- 
to dei creditori con pegno 
od altro privilegio, e il resto 
dev'essere riparlito tra tutti 
i creditori in proporzione 
dei loro crediti verificati. 

A questo fine il curatore. 
deve presentare ogni mese 
al giudice delegato un pro- 
spetto della situazione del 
fallimento e del danaro dis- 
ponibile per la ripartizione.. 
Il giudice delegaio ordina, 
se vi 6 luogo, una riparli- 
zione, fissă la somma da ri- 
partirsi ed ha cura che tutti 
i creditori ne siano avvisati.
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urm.; Ital. 809; Fr. 565, 566; 
Belg. 561). 

Art. 820. Statul de repar- 
tițiune va fi format de ju- 
decătorul sindic și va de- 
veni executoriu prin ordo- 
nanţa tribunalului. 

Pentru repartizarea bani- 
lor aflaţi în deposit, jude- 
cătorul sindic va remite fie 
căruia din creditori man- 
datul de plată după statul 
de repartiţiune. - 

Plăţile se efectuează dia- 
dreptul de către casă. 

(Com. 778, 819 : Ital. 810; 
Fr. 566; Belg. 561, 30). 

Art. 821. Nu se va pro-   cede la nici o repartiţiune 
de cil. rezervindu-se porţiu- 
nea corespunzătoare conf. | 
bilanţului la creanţele pen- 
tru cari termenul verifică- 
rei a îost prorogat, dacă a- 
ceste creanţe n'au fost încă: 
admise la pasivul falimen- 
tului, în momentul repar-- 
tițiunei. , 

Dacă aceste creanţe n'au 
fost trecute în bilanţ pentru o 
sumă determinată, sau dacă 
creditorul pretinde o sumă 
mai mare decit cea trecută în 
bilanţ, judecătorul sindic va 
determina suma de rezervat, 
cu apel la tribunal. Ordo- 
nanța judecătorului sindie 
este provizoriu executorie, 

(Com. 703, 755 și urm, 
769, 779, 819, 822, 941; Ital.   811; Fr. 567; Belg. 562). 

Art. 810. Lo stato di ri- 
partizione € formato dal 
curatore, ed € reso esecu- 
tivo con ordinanza del giu- 
dice delegato. 
„Per la ripartizione del 

danaro esistente in deposito, 
il curatore consegna a cia- 
scun creditore il mandato 
di pagamento secondo lo 
stato di ripartizione. 

I pagamenti si eseguisco- 
no: direttamente dalla căssa. 

Art. 811. Non si procede 
a veruna ripartizione, se 
non riservando la porzione 
corrispondente secondo il 
bilancio ai crediti per i quali 
Îu prorogato il termine della 
verificazione, se tali crediti 
al tempo della ripartizione 
non sono ancora stali am- 
messi al passivo del ialli- 
mento. 

Se lali crediti non sono 
stati portati in bilancio per 
una somma determinata, o 
se il creditore chiede una 
somma maggiore di quella 
portata in bilancio, il giu- 
dice delegato determina la 
somma da riservarsi, salvo 
richiamo al tribunale. L'or- 
dinanza del giudice dele- 
gato € provisoriamente e- 
secutiva.
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Art. 822. Porțiunea rezer- 
vatăr ămine în depozit pînă 
la - împlinirea termenilor 
prorogate după dispoziţiu- 
nile art. 769. Dacă credito- 
rii pentru cari termenele au 
iost prorogate nu au făcut 
să li se verifice creanţele 
conform dispozițiunilor pre- 
cedente, porțiunea rezervată 
se va împărți între credito- 
rii admiși la pasiv... 

Aceiași rezervă are loc şi 
pentru creanţele în privința 
admiterei cărora nu s'a fost 
statuat definitiv. 

Dacă sumele rezervate 
produc interese, acestea se 
cuvin creditorilor pentru 
care s'au rezervat. 

In toate cazurile, depozi- 
tul este în risicul şi pe chel- 
iuiala lor. 

(Com. 718, 776, 821: Ital. 
812; Fr. 568; Belg. 562, 10). 

Art. 823. Nici un mandat 
nu se va emile de judecă- 
torul sindic, de cît numai 
după  prezintarea titlului 
constitutiv al creanţei. 

Judecătorul sindic va 
menţionă pe titlu manda- 
tul de plată. 

Dacă nu există titlu scris. 
sau dacă nu este posibil a'l 
prezintă, tribunalul va pu- 
tea autoriză plata asupra 
prezintărei extractului de 
pe procesul verbal de veri- 
icarea creanţelor. 
Creditorul va da chitanţă   

Art. 819—824 

Art. 812. La porzione ri- 
sservata rimane in deposito 
sino alla scadenza dei ter- 
mini prorogati secondo le 
disposiziorii dell 'articolo 759. 
Se i creditori per i quali i 
termini furono prorogati 
non hanno alto verificare 
i loro crediti in contormită 
delle disposizioni precedenti 
la porzione riservata viene 
divisa tra i creditori am- 
messi al passivo. 

La slessa riserva ha luogo 
anche per i crediti sull'anu- 
missione dei quali non sia 
stato definitivamente pro-. 
nunciato. 

Se le somme riservate 
producono interessi, questi 
speitano âi creditori per i 
quali ha luogo la riserva. 

In tutti i casi, il deposito 
e a loro rischio e spesa. 

Art. 813. Nessun mandato 
di  pagamento & emesso 
dal curatore, se non sulla 
presenliazione del titolo con- 
stitulivo del credito. 

Il curatore îa sul titolo 
annotazione del mandato di 
pagamento. | 

Se non vi € titolo scritto 
O non € possibile presen- 
tarlo, il giudice delegato pud 
autorizzare il pagamento 
sulla presentazione  dell'es- 
tratto del processo verbale 
di verificazione dei crediti. 

II creditore fa quietanza



- Art. 519—824 

pe marginea statului de re- 
partiţiune. 

(Com. 820; Ital. 813; 
569 ; Belg. 563). 

Art. 824. Creditorii cari 
vor fi declarat tardiv cre- 
anţele lor, conform dispo- 
zițiunilor art. 780, nu vor 
putea reclamă în conira re- 
partițiunilor activului deţă 
jăcute, nici să se opună la 
cele dejă ordonate de jude- 

„cătorul sindic; dar. vor 
concură numai la reparti- 
țunile următoare în pro- 
porțiune cu creanţa lor, şi 
cînd vor fi fost admişi pro- 
vizoriu la pasiv, în propor- 
țiune cu suma determinată 
de tribunal. Dacâ însă ei 
justifică că au fost în im- 
posibilitate de a face decla- 
rațiunea creanţei lor în ter- 
menele stabilite, ei vor pu- 
tea îi admişi a preluă asu- 
pra activului nedistribuit 
încă şi dividendele ce li s'ar 
fi cuvenit în distribuţiunile 
anterioare. 

In cas de opoziţiune tar- 
divă în contra admiterei u- $ 
nei creanţe, tribunalul poate 
ordonă ca sumele cuvenite 
pentru această creanţă în re- 
partiţiunile următoare, sau 
pentru partea contestată a 
acestei creanţe, să fie ţinute 
în rezervă ; și dacă în vir- 
lutea acelei opoziţiuni, cre- 
anța va fi în tot sau în 

Fr. 
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in margine allo stato di ri- 
partizione. 

Art. 814. 1 creditori che 
hanno dichiarato tardiva-. 
mente i loro crediti secondo: 
le disposizioni dell'articolo, 
710 non possono reclamare 
coniro le ripartizioni del- 
l'attivo giă fatte, ne opporsi 
a quelle giâ ordinate dal 
giudice delegato, ma con- 
corrono soltanto nelle suc- 
cessive ripartizioni in pro- 
porzione del loro credite, e 
qualora siano stati ammessi 
provvisoriamente al passivo 
in proporzione della som- 
ma determinata dal tribu- 
nale. Se per giustificano di 
essersi trovati nell impossi- 
bilită di îare la dichiarazi- 
one del loro credito nei ter- 
mini stabiliti, essi possono 
essere ammessi a prelevare. 
sull'attivo non ancora ri-- 
partito anche le. quote che 
avrebbero dovuto avere nel- 
le prime ripartizioni. 

În caso di opposizione 
tardiva contro lammissione: 
di un credito, il tribunale 

- pu ordinare che le somme 
le quali nelle ripartizioni 
successive appartengono al 
credito stesso, od a quella 
parte di esso su cui cade la 
controversia, siano tenute 
in riserva; e qualora in virtu 
dell'opposizione il credito
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datoriile falitului — dă naştere, în 
acest caz, drepturilor de reven- 
dicare sau de retenţie. 

0. Cas. fr. 22 lunie 1891, în 
Cohendy-Darras. 

3. Dreptul de retenţie, acordat 
vînzătorului mărfurilor neplătite— 
în caz de falimentul cumpărăto- 
rului—nu încetează de cît prin 
liberarea materială și efectivă a 
acestor mărfuri în mîinile sau 
magazinele cumpărătorului. Şi nu 
poate fi considerată ca o liberare 
sau predare efectivă în sensul 
legei, convenţiunea urmată între 
părți în momentul vînzărei, prin 
care s'a stipulat că mărfurile vor 
rămîne în magazinele vînzătoru- 
lui la dispoziția cumpărătorului, 
plătind numai magazinajul lor. 

Cas. fr. 24 lan. 1859. 
4. ....de asemenea, în cazul cînd 

cumpărătorul mărfurilor le-a lă- 
sat în mâgazinele vinzătorului, 
pentru garantarea acestuia, nu 
poate există predare, chiar” dacă 
cumpărătorul ar fi fost pus în 
posesiunea, cheilor magazinelor 
unde sunt depuse mărfurile, pre- 
cum nici atunci cînd cumpărăto- 
rul ar fi trecut o patte din măr- 
furi eătre al treilea. Așa dar dacă 
în asemenea împrejurări cumpă- 
rătorul ar cădea în stare de fali- 
ment, vînzătorul are dreptul de 
retenție asupra mărfurilor. 

Apel Rouen + Mai 1847; Apel 
Paris 15 lan. 1874 in Cohendy- 
Darras. 

5. Dacă în general, locul unde 
se string lemnele tăiate dintr'o 
pădure se asimilează cu magazi- 
nele cumpărătorului, alt'el este 
cazul cînd vînzătorul este însăr- 
cinat cu tăierea copacilor, cu 
transportarea lor la 0 gară ve- 
cină și cu încărcarea și expedie- 
rea acestei mărfi cumpărătorului ; 
în acest caz, nu poate există pre-   

Art. 815—816 

dare și copacii nu pot fi 'conside- 
raţi ca eșiți din posesiunea vîn- 
zătorului, atit timp cît n'au fost; 
încăreaţi și expediaţi; vinzătorul 
poate deci, în acest caz. să exer- 
cite dreptul său de retențiune. 
N'are nici o importanță faptul că. 
copacii au fost recunoscuţi, nu- 
merotaţi și marcați de părţi, dacă 
conform intenţiei părţilor această 
operațiune n'avea alt scop, decit 
de a determină alegerea cumpă- 
rătorului, de a ușură pentru vin- 
zător transportul, şi de a evită, 
nemulțumiri diu partea cumpără- 
torului. 

Apel Besanţon 27 Febr. 1865, 
în Cohendy-Darras. 

6. Dacă vinzătorul se află în 
posesiunea lucrului vîndut, se 
poate prevală de dreptul de re- 
tenţiune ; poate asemenea să ceară, 
rezoluţiunea vinzărei, pentru ne- 
plata preţului. conf. art. 1654 fr. 
(1365 romin) Cod. Civil. Acest 
drept de rezoluțiunea vinzărei. 
este acordat chiar și vinzătorului 
caro a expediat mărfurile vindute, 
pe cit timp aceste mărfuri nu au 
sosit în magazinele cumpărătoru- 
lui; deci cu mai mult cuvînt ur- 
mează a fi acordat vînzătorului 
care n'a eliberat încă marfa. Ju- 
decat în acest sens încă, că vin- 
zătorul de efecte mobile, chiar în 
compt, are dreptul—în caz de fa- 
limentul cumpărătorului, — de a 
reţine mărfurile în magazinele 
sale și în consecinţă, de a dispune 
liber de ele, ca și cum contrac- 
tul ar fi reziliat; cu rezerva fa- 
cultății acordate sindicului de a 
cere executarea contractului plă. 
tind preţul. 

Apel Paris 22 lanuar 1856; 
Cas. fr. 16 Febr. 1887; Apel 4- 
miens 7 lulie 1887, în Cohendy- 
Darras, 

7. Vînzătorul ar putea, cerînd



Art. 815—816 

rezoluțiunea vînzărei să pretindă 
masei falimentare daune interese 
cari ar proveni din prejudițiul ce 
rezoluţiunea  vinzărei i-ar cauză ? 

a) O primă opiniune rezolvă a- 
ceastă chestiune în mod afirma- 
tiv; ea se întemeiază pe disp, art. 
1184 fr. (1020 romîn) Cod. Civil, 
care constitue dreptul comun și 
care trebue acordat vinzătorului 
în materie comercială ca şi în 
materie civilă, din moment ce un 
text formal nu prevede o dero- 
gave în materie comercială. Pe 
de altă parte, și în caz de fali- 

- mentul vîuzătorului, este cert că 
cumpărătorul poate. cere rezolu- 
țiunea vînzărei cu daune; nu se 
vede pentru ce același drept la da- 
une nar fi acordat, prin recipro- 
citate şi vinzătorului în caz de 
falimentul cumpărătorului ? 

Apel Paris 4 Martie 1886: Cas 
delg. 7 Febr. 1889; (as. Grand 
„Duche de Luxembourg 4 Aug. 1893, 
Comp. FEsnault III p. 671; Be- 
darride LII No. 1168; Lyon Caen 
et Renault VIII No. 861; Thaller 
No. 1957. 

b) O a două părere,— admiţind 
vinzătorului să pretindă daune 
pentru mărfurile reţinute și ne- 
expediate,—îi refuză acest drept 
în cazul cînd, după ce a expe- 
diat mărfurile vindute cumpără- 
torului, vinzătorul revendică a- 
ceste 'mărfuri, neajunse încă în |. 
posesiunea cumpărătorului ; în a- 
cest caz art. 576 îr. (814 romîn) 
obligă pe vînzător a suportă chel- 
tuielile, ce s'ar fi făcut cu aceste 
mărfuri. ceia ce implică că nu 
poate reclamă nici o indemnizaţie 
pentru neexecutarea vînzărei. 

Apel Bordeaux 3 Sept. 1847. 
Jurisprudenţa franceză decide 

că vinzătorul care cere rezoluțiu- 
nea vinzărei nu poate reclamă 
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dauneinterese de la falit. Principiul 
care domină teoria falimentului 
este acel al egalităţii între credi- 
tori. Dacă art. 576 și 577 fr. (814 
şi 815 romin) C. Com. derogă la 
acest principiu în favoarea vin- 
zătorului, aceste dezogări trebuese 
interpretate în mod restrictiv : şi 
prin urmare, vinzătorul care se 
prevalează de aceste derogări, 
înțelege a fi în afară de dreptul 
comun și nu poate reclamă alte 
drepturi în faliment. Ceia ce pro- 
bează și mai mult este că vinză- 
torul conf. art. 576 fr. (814 rom) 
Cod. Com. este ţinut a suportă 
cheltuelile relative la mărfurile 
vindute și expediate; neavînd 
drept a cere aceste cheltueli, a 
fortiori nu poate avea nici drept 
la daune. 

Cas. fr. 21 April 1884, 16 Febr. 
1887, 8 April 1895; Apel Bour- 
ges 26 Dec. 1887; Apel Amiens 
17 lulie 1887: Apel Nancy 23 Mai 
1893 ; Apel Douai 29 Mai 1893, 
1 August; 1901, 31 Oct. 1901, 2 
Nov. 1901, 13 Nov. 1901, 24 Dec. 
1901, în Cohendy-Darras. 

8. Art. 816 (tr. 576) Cod. com.— 
autorizînd pe sindie a cere preda- 
rea, mărfurilor plătind preţul con- 
venit—nu acordă reciprocamente 
și vînzătorului facultatea de a 
cere preţul mărfurilor în locul 
mărfurilor vîndute. . 

Apel Rennes 7 lan. 1878. 
9..... dar vînzătorul ar putea să 

renunțe la acţiunea sa în rezo- 
luţiunea vînzărei și a sili pe sin- 
dic a cere predarea mărfurilor, 
spre a putea să se prezinte la 
masa falimentului în calitate de 
crâditor chirografar. “ 

In special, sindicul unui fali- 
ment nu poate refuză primirea 
mărfurilor expediate falitului în- 
tr'o gară de drum de fer,—și pen-
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tru care se datorește taxe de ma- 
gazinaj superioare valorei mărfu- 
rilor—pe motiv că vînzătorul ar 
fi în drept să revendice acele 

Art. 816—817 

mărfuri ; sindicul este ţinut îu a.. . 
cest caz a.achită taxele de ma-. 
gazinaj. Apel Nîmes 4 Iulie 1885, 
în Cohendy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 817. Cererile de re- 
vendicare trebue să fie 
propuse înaintea judecăto- 
rului sindic. 

Judecătorul sindic este 
dator ca, în 48 ore, să co- 
munice ialitului și credito- 
rilor copie de pe acţiune, 
arătindu-le şi termenul de 
înfăţişare. | 
Comunicarea se va face 

conform art. 937 din Codul 
Comercial. 

Fie care din creditori şi 
chiar falitul sunt admişi să 
contesteze cererile de re- 
vendicare. 

Dacă nu există contesta- 
țiune sau dacă contestaţiu- 
nea, după valoarea lucrului 
revendicat, este de. compe- 
tinţa judecătorului de ocol, 
revendicarea, este admisă 
sau respinsă printr'o ordo- 
nanță a judecătorului sin- 
dic, supusă apelului la tri- 
bunal în termen de trei zile 
libere de la pronunțare. In 
caz contrariu, judecătorul 
trimite judecarea afacerei, 
inaintea tribunalului de co- 
merț. ' 

(Com. 772, 812 și urm, 
891, 941; Ital. 807; Fr. 579: 
Belg. 572). 

    

  

CODUL COM. ITALIAM 

Art. 807. Le domande di 
rivendicazione devono es- 
sere proposie dinanzi al 
giudice delegato in contrad- 
dittorio del curatore e della 
delegazione dei creditori. 

Ognuno dei creditori ed. 
anche il fallito € ammesso 
a contestare. j 

Se non vi 6 contestazione 
o se questa per il valore 
della cosa rivendicata ap- 
partiene alla competenza 
del pretore, la rivendicazi- 
one € ammessa o negata 
con ordinanza del giudice 
delegato soggetta a richia- 
mo. În caso contrario, il 
giudice delegato deve _rin- 
viare le parti a udienza fissa 
dinanzi al tribunale di com-. 
mercio.



Art. 817—818 

Bibliografie. 
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V. Dimitriu curs; T. Stelian curs stenografiat 908,909; 
Al. Degră LII p. 180; Cezărescu-Dan p. 159 urm.; Mase Dari II p. 83 urm.; Vidari 
VIII p. 638 urm.;. Rivitre p.-78; 
Al. Ingaramo p. 509. 

Art. 818. Cererile de re- 
vendicaţiune în natură sus- 
pendă vinzarea lucrurilor 
revendicate, dar nu pot a- 
nulă vinzările deja efectuate. 

Cererile de revendicarea 

Namur III p. 349; Cohendy-Darras II p. 230; 

Art. 808. Le domande di 
rivendicazione in natura 
sospendono la vendita del- 
le cose reclamate, ma non 
possono annullare le ven- 
dite ad esse anteriori. 

Le domande di rivendi- 
cazione sul prezzo non han- 
no effelto sulle somme giă 
ripartite anteriormente ad 
esse. 

preţului nu au efect asupra 
sumelor dejă distribuite îna- 
intea lor. 

(Com. 803, 812 şi urm. 
824 ; Ital. 808). 

Doctrină. 1. O inadvertenţă a legiuitorului din 1895 face: că pe 
cînd ordonanța judecătorului dată asupra unei acţiuni de mică im- 
portanță parcurge două: grade de jurisdiețiune, fiind supusă apelului 
la tribunal în termen de 3 zile de la pronunțare, sentințele tribuna- . 
lului nu sunt supuse apelului ci rămîn definitive ; de oare ce textul 
art. 817 neprevăzind formal dreptul de apel, iar art. 944 preseriind 
că sentinţele trib. nu pot fi atacate cu apel de cît numai în cazurile 
anume prevăzute de legiuitor, rezultă că nu pot parcurge ambele 
grade. Necontestat că n'a putut fi intențiunea legiuitorului aceasta, 
ci e o omisiune datorită următoarei împrejurări : în legea din 1887 
art. 936 conținea aceiași dispoziţiune ca art. 944 din 1895, însă fă- 
cea enumeraţiunea cazurilor cînd apelul era admisibil și anume: art. 
706, 719, 829, 819, şi în cazurile cînd se pronunţă asupra contesta- 
țiunilor prevăzute de art. 778, 820 și 835; noul legiuitor observind 
art. 706, 719, 829 şi 854, că prevăd dreptul de a-atacă o sentință, 

prin chiar textul lor și continuînd a urmări și art. 775, 817 şi 837, 
observă că în art. 775 nu se prevăd căile de atac, și îl adaoge for- 
mal în art. 944, iar în ast. 817 se cuprinde expresiunea de apel 
pentru afacerile de mică importanţă ; în cit neobservînd că dreptul 
de apel nu se referă la plenitudinea afacerilor, nu a mai amintit și 
acest art. în art. 944, ceea ce desigur trebue să fie o omisiune, căci 
nu s'ar putea găsi o rațiune, care să fi condus pe legiuitor a admite 
dreptul de apel pentru unele și a-l exclude pentru altele.. 

V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1432 și urm.) 

  

Notă. 1. Art. 317 dispune ca judecătorul sindie în termen de 
48 ore să comunice falitului și creditorilor copie de pe acţiune, ară-
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tindu-le și termenul de înfățișare. Potrivit art. 937 

Art. 817—818 

Cod. Comercial, comunicarea se va face prin scrisoare recomandată la poștă. Din combinarea textelor 817 și 937 rezultă că termenul de înfățișare în cererile de revendicare nu poate fi mai scurt de 8 zile de la data depunerei la poștă a serisorilor recomandate, către creditori şi falit. 2. Cererile de revendicare prevăzute în art. 817 Cod. Com. se vor face pe timbru de 30 bani, întru cît nici nn text din. legea comer- cială sau acea'a timbrului nu prevede o taxă mai mare pentru ase- menea plângeri. 
In același sens d-l Corneliu Botez, legea timbrului p. 41. Dacă contra unei asemene 

de către falit fie de creditori, 
„derile legei timbrului, 
și în cazurile din art. 

a cereri se face contestaţie fie 
aceste contestaţii nu întră în preve- 

prin urmare în privinţa lor se va procede ca 
772 : ori ce interesai poate să se prezinte în instanță și să conteste verbal, cererea de revendicare făcută asupra averei falitului ; dacă face cerere în scris, va fi supus ca pentru ori ce cerere, la timbru de 30 bani ; 

timbru îutru ciţ legea timbrului e 
analogie, textele privitoare Ja. contestaţiunile din alte 

» eXecutări silite, ete. 

pot aplică prin 
cazuri : aplicare de sigilii, inventar 

nu se pot pretinde alte taxe de 
de strictă interpretare și uu se 

3. Cererile de revendicare în naţură suspendă vinzarea lueru- rilor revendicate, dar nu pot anulă vinzările deji efectuate. Aceasta este foarte logic și conform eu principiile dreptului comun : e» fast des meubles la possession vaut titre, pentru că ar fi neexplicabil ca pe calea unei revendicări inter alios să se ia din mina posesorului- cumpărător de bună credință—averea mobilă cumpărată de la falit, înainte de a fi declarat, sau chiar obținută, în urma vinzărei silite făcută de judecătorul sindie pentru lichidarea activului falimentar. 
Jurisprudenţă. 1. Cind se re- 

vendică o parte din averea fali- 
tului şi în deosebi, cînd această 
avere e mai mare de 1500 lei, 
acțiunea urmind a fi judecată de 
tribunal în prima instanță și cu 
drept de apel, recursul în casa- 
ţiune contra unei asemenea sen- 
tinţe este inadmisibil, mai înainte 
ca partea să-și exercite dreptul 
de apel. 

C. Cas. II No. 123/9029 Drep- 
tnl No. 39/902. 

2. Sentinţele tribunalelor de 
comerţ, date în materie de fali-     

ment asupra acțiunilor în reven- 
dicare, nu sunt supuse apelului, 
chiar cînd valoarea lucrurilor re- 
vendicate trece peste suma de 
1500 lei. 

0. Apel Galaţi 1 No. 33/96 în 
C. Jud. pe 1996 p. 345. 

Contra C. Apei Galaţi I1 No. 
1545/96 în C. Jud. pe 1897 p. 346. 

3. Dispoziţiunile art. 817 Cod. 
Com., cari arată modul cum tre- 
buesc propuse și judecate cererile 
de revendicare, urmează a fi apli- 
cate la toate cererile făcute în 
materie de faliment de către cei



. 

Art. 817—818 

de al treilea, și cari ar avea de 
obiect scoaterea din activul fali- 
mentului, pus sub sigilii, a unor 
lucruri ce nu aparţin falitului. 

Prin urmare 0 opozițiune care 
dă loe la diseuţiunea chestiunei 
de a se ști, cine e adevăratul 
proprietar al averei pusă sub si- 
gilii, urmează a fi făcută şi cer- 
cetată în condiţiile art. 817, adică 
adresată judecătorului sindic, care 
în această materie şi față cu mo- 
dificarea adusă zisului articol prin 
legea din 3 Martie 1902 se des- 
bracă de calitatea de reprezen- 
tant al creditorilor şi ia pe acea 
de judecător, judecînd cererea 
contradietor cu creditorii cari-sunt. 
îneunoștiințați despre termenul 
înfăţișărei. 

C. Apel Galaţi No. 1/906 în C. 
Jud. 25/906 cu opinie separată. 

4. Din termenii în care este 
redactat art. 817 C. Com. și din 
spiritul în care este conceput, re- 
iesă că acţiunea în revendicare, 
«ce are de obiect scoaterea unor 
mărfuri din masa falimentului, 
este de natură grațioasă și ca a- 
tare, de competinţa judecătorului 
sindie, ori care ar fi valoarea 
mărfurilor revendicate de terţiu. 

O asemenea acţiune nu devine 
contencioasă de cit din momen- 
tul în care acei interesaţi în masa 
falimentului intervin înaintea ju- 
decătorului sindic. spre a contestă 
temeinicia ei, și. în asemenea caz 
competinţa judecătorului sindie 
încetează de a mai fi: generală, 
ci este restrinsă în marginile com- 
petinţei judecătorului de ocol, 
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adică pină la valoarea de 1500 lei. 
0. Cas. III No. 185/9907 C. 

Jud. .70/907. 
5. In materie de faliment ori 

ce cerere de revendicare trebuie 
îndreptată mai întăi către judele 
sindie al falimentului și se judecă 
conform regulelor prescrise prin 
art. 817 C. Com.- 

Dispozițiunile cuprinse în art. 
812 și urm. C. Com. sunt enuu- 
ciative iar nu limitative şi de 
aceia, după regulele preserise de 
art. 817 C. Com,., se judecă nu 
numai cazurile de revendicare 
prevăzute de art. 812 și urm. C. 
Com. ci ori ce cerere de reven- 
dicare măcar că nu e prevăzută 
în art. 812 şi urm. Cod. Com. 

0. Apel Galaţi I din 1906 Drep- 
tul 14/907. , 

6. Fiind vorba de obiecte mo- 
bile ale unui al treilea, ele pot fi 
cerute în natură, pînă cînd acti- 
vul falitului nu se va fi vindut, 

Că în privinţa aceasta și pină 
la vînzarea, activului mobil al fa-, 
litului, avem a ne couduce de 
regulele dreptului comun (art. 403 
pr. €.). 

Că cel de al treilea are drep- 
tul a cere obiectele sale mobile, 
întru cît dovedește că sunt ale lui. 

Că dreptul ce-l are cel deal 
treilea de a luă obiectele sale mo- 
bile nu poate fi mărginit prin 
preseripțiunile codului de comerţ 
din art. 803 și 808-cît timp ave- 
rea mobilă a falitului nu s'a vîn- 
dut. 
_C. Cas. 11 No. 257/98 Bul. 1898 

p. 1217: 

 



TITLUL V 

Despre repartiţiunea între creditori şi despre închi- 
derea îalimentului 

CODUL COM. ROMÎN 

Art.. 819. Sumele de bani 
aparţinînd falimentului,scă- 
zind cheltuelile de justiţie 
și de administrațiune şi a- 
jutoarele acordațe falitului 

şi familiei sale, trebue, îna- 
inte de toate, să se intrebu- 
ințeze, cu autorizarea tri- 
bunalului, la plata credito- 
rilor cu gaj sau alt pri- 
vilegiu, și restul va fi dis- 
tribuit între toţi creditorii 
în proporţiune cu creanţele 
lor verificate. 

In. acest scop, judecătorul 
sindic, - trebue să presinte, 
în fie care -lună, tribunalu- 
lui, un stat de siluațiune al 
falimentului și al banilor 
disponibili pentru a fi re- 
partizaţi. Tribunalul va or- 
donă, de va fi loc, o repar- 
tițiune, fixînd suma de dis- 
tribuit, şi va îngriji ca toţi 
creditorii să fie avizaţi des- 
pre aceasta. 

(Com. 762 şi urm. 782 şi 

  
  

CODUL COM. ITALIAN 

„Art. 809. Le somme di 
danaro appartenenti al fal- 
limento, dedotte le spese di 
giustizia e di amministrazi- 
one e i soccorsi accordati 
al îallito ed alla suaiamiglia, 
devono  anzitutto erogarsi, 
coll autorizzazione del giu- 
dice delegato, nel pagamen- 
to dei creditori con pegno 
od altro privilegio, e il resto 
dev essere riparlito tra tutti 
i creditori in proporzione 
dei loro crediti verificati. 

A questo fine il curatore 
deve presentare ogni mese 
al giudice delegato un pro- 
spetto della siluazione del 
iallimento e del danaro dis- 
onibile per la ripartizione.. 

l giudice delegaio ordina, 
se vi € luogo,. una riparti- 
zione, fissă la somma da ri- 
partirsi ed ha cura che tutti 
i creditori ne siano avvisati.



Art. 819—824 

urm. ; Ital. 809; Fr. 565, 566; 
Belg. 561). 

Art. 820. Statul de repar- 
tițiune va fi format de ju- 
decălorul sindic și va de- 
veni executoriu prin ordo- 
nanțţa tribunalului. 

Pentru repartizarea bani- 
lor aflaţi în deposit, jude- 
călorul sindic va remite fie 
căruia din creditori man- 
datul de plată după statul 
de _repartiţiune. 

Plăţile se efectuează d'a- 
dreptul de către casă. 

(Com. 778, 819: Ital. 810; 
Fr. 566; Belg. 561, 39). 

Art. 821. Nu se va pro- 
cede la nici o repartiţiune 
de cit rezervindu-se porţiu- 
nea corespunzătoare coni. 
bilanţului la creanțele pen- 
tru cari termenul verifică- 
rei a fost prorogat, dacă a- 
ceste creanţe n'au fost încă: 
admise la. pasivul falimen- 
tului, în momentul repar- 
tițiunei. , 

Dacă aceste creanţe n'au 
fost trecute în bilanţ pentru o 
sumă determinată, sau dacă 
creditorul pretinde o sumă 
mai mare decit cea trecută în 
bilanţ, judecătorul sindic va 
determina suma de rezervat, 
cu apel la tribunal. Ordo- 
nanţa judecătorului sindic 
este provizoriu executorie. 

(Com. 703, 755 şi urm,, 
769, 779, 819, 822, 941; Ital. 
811; Fr. 567; Belg. 562). 
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Art. 810. Lo stato di ri- 
partizione € îormato dal 
curatore, ed e reso esecu- 
tivo con ordinanza del giu- 
dice delegato. 
„Per la ripartizione del 

danaro esistente in deposito, 
il curatore consegna a cia- 
scun creditore il mandato 
di pagamento secondo lo 
stato di ripartizione. 

Il pagamenti si eseguisco- 
no: direttamente dalla câssa. 

Art. 811. Non si procede 
a veruna ripartizione, se 
non riservando la porzione 
corrispondente secondo il 
bilancio ai crediti per i quali 
fu prorogato il termine della 
verificazione, se tali crediti 
al tempo della ripartizione 
non sono ancora stati am- 
messi al passivo del îalli- 
mento. 

Se tali crediti non sono 
stati portati in bilancio per 
una somma determinata, o 
se il creditore chiede una 
somma maggiore di quella 
portata in bilancio, îl giu- 
dice delegato. determina la 
somma da riservarsi, salvo 
richiamo al tribunale. L'or- 
dinanza del giudice dele- 
gato € provisoriamente e- 
secutiva.
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Art. 822. Porțiunea rezer- 
vaiăr ămine în depozit pină 
la împlinirea termenilor 
prorogate_ după dispoziţiu- 
nile art. 769. Dacă credito- 
rii pentru cari termenele au 
fost prorogate nu au făcut 
să li se verifice creanţele 
conform dispoziţiunilor pre- 
cedente, porțiunea rezervată 
se va împărți între credito- 
rii admiși la pasiv... | 

Aceiași rezervă are loc și 
pentru creanţele în privința 
admiterei cărora nu s'a fost 
statuat definitiv. 

Dacă sumele rezervate 
produc interese, acestea se 
cuvin creditorilor pentru 
care s'au rezervat. 

In toate cazurile, depozi- 
tul este în risicul şi pe chel- 
luiala lor. 

(Com. 718, 776, 821; Ital. 
812; Fr. 568: Belg. 562, 10). 

Art. 823. Nici un mandat 
nu se va emile de judecă- 
torul sindic, de cit numai 
după prezintarea | titlului 
constitutiv al creanţei. 

Judecătorul sindic va 
menţionă pe titlu manda- 
tul de plată. 

Dacă nu există titlu scris. 
sau dacă nu este posibil a'] 
prezintă, tribunalul va pu- 
tea autoriză plata asupra 
prezintărei extractului de 

e procesul verbal de veri. 
Îicalea creanţelor. 

Creditorul va da chitanţă 

Art. 819—82 4 

Art. 812. La porzione ri- 
servata rimane in deposito 
sino alla scadenza dei ter- 
mini prorogati secondo le 
disposizioriidell'articolo 759. 
Se i creditori per i quali i 
termini furono  prorogati 
non hanno fatto verificare 
i loro crediti in conformită 
delle disposizioni precedenti 
la porzione riservata viene 
divisa tra i creditori am- 
messi al passivo. 

La slessa riserva ha luogo 
anche per i crediti sull'am- 
missione dei quali non sia 
stato  definitivamente pro-. 
nunciato. 

Se le somme riservate 
producono. interessi, questi 
speltano ai creditori per i 
quali ha luogo la riserva. 

In tutti i casi, il deposito 
€ a loro rischio e spesa. 

Art. 813. Nessun mandato 
di  pagamento €& emesso 
dal curatore, se non sulla 
presentazione del titolo con- 
stitutivo del credito. 

Il curatore îa sul iitolo 
annotazione del mandato di 
pagamento. , 

Se non vi € titolo scritto 
O non € possibile presen- 
tarlo, il giudice delegatopu6 
autorizzare il pagamento 
sulla presentazione dell 'es- 
tratto del processo verbale 
di verificazione dei crediti. 

II creditore fa quietanza



- Art, 819—824 

pe marginea statului de re- 
partiţiune. 

(Com. 820; Ital. 813; Fr. 
569; Belg. 563). 

Art. 824. Creditorii cari 
vor Îi declarat tardiv cre- 
anțele lor, conform dispo- 
zițiunilor art. 780, nu vor 
putea reclamă în contra re- 
partiţiunilor activului dejă 
făcute. nici să se opună la 
cele dejă ordonate de jude- 

„cătorul sindie; dar vor 
concură numai la reparti- 
țiunile următoare în  pro- 
porțiune cu creanţa lor, şi 
cînd vor fi fost admişi pro- 
vizoriu la pasiv, în propor- 
țiune cu suma determinată 
de tribunal. Dacă însă ei 
justifică că au fost în im- 
posibilitate de a face decla- 
rațiunea creanţei lor în ter- 
menele stabilite, ei vor pu- 
tea fi admiși a preluă asu- 
pra activului nedistribuit 
încă și dividendele ce li s'ar 
fi cuvenit în distribuţiunile 
anterioare. 

In cas de opoziţiune tar- 
divă în contra admiterei u- 
nei creanţe, iribunalul poate 
ordonă ca sumele cuvenite 
pentru aceaslă creanţă în re- 
partiţiunile următoare, sau 
pentru partea contestată a 
acestei creanţe, să fie ţinute 
în rezervă; şi dacă în vir- 
lutea acelei opoziţiuni, cre- 
anța va fi în tot sau în 
parte declarată neexistentă, 
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in margine allo stato di ri- 
parlizione. 

Art. 814. 1 creditori che 
hanno dichiarato tardiva-- 
mente i loro crediti secondo: 
le disposizioni del/'articolo 
710 non possono reclamare 
contro le ripartizioni del- 
latiivo giă îatte, ne opporsi 
a quelle giă ordinate dal 
giudice delegato, ma con- 
corrono soltanto nelle suc- 
cessive ripartizioni in pro- 
porzione del loro credito, e 
qualora siano stati ammessi 
provvisoriamente al passivo 
in proporzione della som- 
ma determinala dal tribu- 
nale. Se peră giustificano di 
essersi trovati nell'impossi- 
bilită di fare la dichiarazi- 
one del loro credito nei ter. 
mini stabiliti, essi possono 
essere ammessi a prelevare. 
suil'attivo non ancora ri-- 
partito anche le quote che. 
avrebbero dovuto avere nel-. 
le prime ripartizioni. 

In caso di opposizione 
tardiva contro l'ammissione: 
di un credito, il tribunale 

- pu ordinare che le somme 
le quali nelle ripartizioni 
successive appartengono al 
credito stesso, od a quella 
parte di esso su cui cade la 
controversia, siano tenute 
in riserva: e qualora în virtu 
dell'opposizione il credito
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chiar sumele pe nedrept pri- | sia dichiarato în tutto od in mite în repartiţiunile pre- 
cedente vor trebui să fie 
restituite la masă. 

(Com. 780; C. Civ. 9%; 
Ital. 814; Fr. 503; Belg. 508). 

Bibliografie. Al. Degre : 

parte  insussistente,. anche 
[indebite che si fosse rice- 
vuto nelle precedenti ripar- 
tizioni dev'essere restituito 
alla massa. 

Scrieri juridice UI p. 181 urm. ; Cezărescu- Dan. p. 161 urm.; Mas6 Dari: Del fallimento Il p. 90 urm.; Vidari: Corso di diritto commerciale VIII p. 646 urm.; Ingaramo : Giurisprudenza. p. 510 urm.; Riviăre: Code de Commerce p. 1773 urm., 729 urm. ; Namur : Code de Commerce belge UI p. 312 urm.; 177 urm.; | Bobhl: Code de Commerce d'Italie p. 508*urm. ; Rogron: Code de Commerce expligud p. 1182 urm., î140 urm.; Dalloz: Codes annotes p. 715 urm., 646 urm.; Cohendy-Darras: Codes annoles II p. 203 urm, p. 13%. 

. Doctrină. Prin cheltueli de justiţie se înțeleg acele cheltueli 
făcute pentru actele conservatoare sau de execuţiune în interesul 
comun al creditorilor în faliment ; 

a) acele făcute pentru îndeplinirea procedurilor falimen- 
se înțeleg: 
tului ; 6) cheltuelile făcute de sindic în 
datoriile decurgind din administr 
ţinute pentru continuarea, exerciţiului comerţului 

iar prin cheltueli de administraţie 

exerciţiul funcţiunilor sale și 
ația falimentului ; c) cheltuelile sus- 

falitului. 
(Vidari VIII p. 650 No. 8478 urm.). 

Jurisprudenţă. 1. Masa credală 
„Du poate servi de cît pentru plata 
„acelor creditori. ale căror creanţe 
au fost prezentate şi verificate. 

C. Cas. 11 209/900 în Bul. Cas, 
pag. 1219. , 

2. In urmărirea, silită cerută de 
creditul funciar, toate formalită- 
țile relative la vinzarea și la de- 
punerea preţului adjudecaţiunei, 
trebue să fie îndeplinite în con- 
formitate cu dispozițiunile cu- 
priuse în legea sa specială. 

Astfel art. 89 din această lege, 
prevăzind că creanțele ipotecare 
ale societătei nu sunt supuse le- 
gei falimentului, nu li se poate 
aplică dispoziţiunile din Cod. Com. 
relative la cheltuelile sindicilor şi 
cota statului, fiind că aceste dis- 
pozițiuni suntprevăzute într'o lege 
generală ca aceia a falimentelor, 
care în această privință n'a de. 
rogat in termeni expreși la legea 
specială a creditului funciar. 

  
        

C. Cas. 1 No. 254/904,; 0. Apel 
Bac. III No. 280/904. Contra 
Trib. Muscel No. 463/903; toate 
în Dreptul No. 76/904. 

3. Prin dispozițiunile art. 819 
Com. se prevede că din su- 

mele de bani aparținînd falimen- 
tului, trebue întăi de toate să se 
plătească cheltuelile de justiţie şi 
de administraţiune în cari neapă- 
rat intră și cota statului, iar prin 
art. 23 din regulamentul sindici- 
li; se dispune că suma fixată ca 
cotă de percepere se va vărsa 
tezaurului public din primele în- 
casări ale fondului falimentului. 

Prin urmare din combinaţiunea 
ambelor acestor dispozițiuni re- 
zultă că statul are privilegiul a 
fi achitat pentru cota sa din pri- 
mele încasări ale fondului fali- 
mentului și acest privilegiu trece 
înaintea tuturor creditorilor pri- 
vilegiați și prin consecință și a- 
supra proprietarului pentru plata
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chiriei imobilului în care s'a păs- 
trat marfa falitului. 

-C. Craicva LI No. 151/907 în C. 
Jud. 28/908 cu opiniune, vezi şi 
Dreptul No. 13/908. Contra Tr. 
Iaşi III din 28 Mai. 1901 în C. 
Jud. No. 61/9801. 

4. Pentru cheltuelile de admi- 
nistraţiune și. de justiţie curato- 
rele (sindicul la noi) n'are nici un 
privilegiu asupra imobilelor fali- 
tului, faţă de creditorii ipotecari. 

Apel Torino 28.lunie 1884; A- 
pel Ancona 28 Febr. 1887; Apel 
Bologna 28 Febr. 1890; Apel 'To- 
vino 5 Mai 1890 ; Cas. Torino 24 
Mai 1892; în lugaramo. C. Apel 
Poitiers 14 Ian. 1847; Cas. fr. 8 
Martie 1848. 

Contra : Asupra preţului rezul- 
tat din vînzarea bunurilor imobile 
ale falitului, se vor plăti -cu pre- 
ferință cheltuelile de administra- 
ție— făcute de curatore (sindic)— 
cum și taxele -datorite în materie 
de faliment statului sau altor in- 
stituții. | 

Tr. Pesaro 14 Oct. 1886, în In- 
garamo ; Apel Rouen 2 Dec: 1841; 
Apel Rio 24 Aug. 1863 în Co- 
hendy-Datras. 

5. Nu sunt socotite cheltueli de 
justiție privilegiate, acele făcute 
de un creditor. pentru declararea 
în stare de faliment a debitoru- 
lui său. 

Apel Toxino 17 Martie 1885 în 
Ingaramo. 

6. Din sumele aparținînd fali- 
mentului se vor plăti— cu prefe- 
rință înaintea ori căror alte ere- 
anțe.—creditorii masei; prin ere- 
ditori ai masei credale se înțeleg 
terții aţă de cari sindicul este 
obligat în calitatea sa de repre- 
zintant al masei creditorilor fali- - 
tului. Cas. țr. 2 Ian. 1849,4 lan. 
1858, 22 Febr. 1888; Apel Rouen   
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'23 Nov. 1857; Apel Paris 17 Febr. 
1892, în Cohendy-Darras. 

Judeeat în acest sens că, atunci 
cind un funcţionar al faiitului, a 
continuat a prestă. serviciile sale 
și. după declaraţiunea stărei de 
faliment, apuntamentele ce i se 
cuvin după data sentinței decla- 
rative cad în sarcina masei cre- 
dale şi trebue a i se plăti de a- 
ceasta, prin sindie ; în consecinţă 
nu e loc a se face stat de repar- 
tiție pentru a determină suma 
cuvenită unui asemenea funeţio- 
nar, creanţa sa trecind între chel- 
tuelile falimentare. 

Apel Paris 17 Febr. 1892. 

7. In instanţele angajate de sin- 
die ca reprezentant al masei cre- 
dale în ce priveşte cheltuelile fă- 
cute în interesul falimentului, ur- 
“mează a se face distineţiune între 
cheltuelile propriu zise și între 
cheltuelile sau daunele la cari 
sindicul ar fi condamnat in caz 
de pierderea procesului. 

Cheltuelile propriu zise sunt - 
privilegiate cu cheltueli de justi- 
ție în virtutea art. 2101 fe. (1729 
al. 1*romîn) Cod. Civil; iar în ce 
priveşte cheltuelile la cari sindi- 
cul ar fi congamnat, ele nu sunt 
garantate de privilegiul chelţue- 
lilor de justiție: ele sunt consi- 
derate ca o datorie u masei ere- 
ditorilor și în consecinţă plata lor 
se va face din restul ce va ră- 
minea scăzindu-se cheltuelile de 
justiție și de administraţie vizate 
de art. 819 (fr. 565) C. Com.; în 
tot cazul însă cheltuelile acestea 
se vor plăti înainte de ori ce re- 
partițiune a sumelor între credi- 
torii masei falimentului. 

Cas fr. 20 April 1869, 11 Junie 
1877, 18 August 1880. 5 Febr. 
1901; Apel Paris 2 Mai 1850; A- 
pel Bordeaux 13 Aug. 1888 ; Apel
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Nancy 3 Iulie 1893 ; Apel Rouen 
31 Dec. 1898 în Cohendy-Darras. 

Nu interesează dacă procesul a, 
fost întrodus' posterior falimentu- 
lui sau că a fost continuat de 
sindic, fiind introdus mai înainte 
de falit; în consecință sindicul 
unui faliment, care intervine în- 
tun proces început înainte de 
declararea falimentului. este răs- 
punzător, ca reprezentant al ma- 
sei credale nu numai de chelţue- 
lile posterioare intervenţiei sale, 
dar și de cele făcute anterior, în 
caz cînd a pierdut procesul. 

Apel Paris 2 Măi 1850 ; 
Nancy 3 lulie 1893. 
„8. În sens: contrar s'a hotărit 
că cheltuelile—la cari sindicul a 
fost condamnat întrun proces in- 
cepat înainte de declararea fali- 
mentului — nu vor putea fi privi- 
legiate asupra activului falitului 
de cit pentru sumele cheltuite 
posterior legărei instanței de că- 
tre sindic; iar sumele ce repre- 
zintă cheltuelile anterioare decla- 
rărei falimentului sau anterioare 
intervenţiei sindienlui, vor avea 
aceiași soartă ca și creanța prin 
cipală. . 

Trib. Com. Mulhouse 15 Nov. 
1867 în Cohendy Darras. 

9. Din cuprinderea art. 826 (azi 
823) C. Com. reiesă că dacă cre. 
ditorul nu poate prezintă titlul de 
creanță. judele comisar (azi tri- 
bunalul) va putea autoriză plata 
asupra prezentărei estractului de 
pe procesul verbal de verificarea 
creanţelor.” 

Că dâși acest articol se referă 
la repartiţiunea activului falitului 
între creditori cînd falimentul este 
în lichidare, însă, prin analogie, 
se poate aplică și la plata cotei, 
concordatare, cind creditorul, din 
diferite împrejurări, nu poate 
„prezintă creanţa sa, ce prezintase 
la verificare, întru cît codul co- 

Apel 
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mercial, de la art. 843 (azi 845) 
pină la art. 858 (azi 865) articole 
în care se ocupă de starea de 
concordat, nu arată cum are să 
se facă plata cotei concordatare, 
și nu există nici o rațiune dea 
se face o distinețiune între plata, 
unei creanţe, cind falimentul este 
în stare de lichidare și cind este 
în stare de concordat. 

Că de altmintrelea aceasta re- 
iesă implicit și din cuprinderea, 
art. 829 (azi 826) C. Com.. care 
vorbind de modul cum un falit se 
poate reabilită îi impune ca con- 
dițiune să dovedească, fără să-i 
limiteze modurile de dovedire, că, 
a plătit integra) în capete inte- 
rese și cheltueli, toate creanțele 
admise la faliment. 

Că dacă legiuitorul ar fi înţe- 
les, că pentru a obține plata cotei 
concordatare, un creditor trebue 
neaparat să prezinte titlul său de 
creanță, atunci ar fi cerut falitu- 
lui, pentru reabilitare, să prezinte 
titlurile de creanţă achitate inte- 
gral, iar nu să dovedească prin 
ori ce mod va putea plata inte- 
grală a creanţelor. . 

Cas. II No. 157/92 Bul. p. 84. 
10. După art. 824 Cod. Com. 

creditorii verificaţi tardiv nu pot 
reclamă în contra repartiţiunilor 
activului dejă făcute și nici să se 
opue la cele dejă ordonate de ju- 
decătorul sindic ; de unde rezultă 
clar și neîndoios că ei se pot o- 
pune la ordonarea plăţilor ce ur- 
mau să se facă în baza tabloului 
declarat de tribunal definitiv şi. 
să ceară a fi trecuţi în tablou cu 
drepturile lor alături cu cei ce la, 
timp au fost verificați, întru cit 
în fapt repartiţiunile nu erau fă- 
cute ; și prin cuvintele „repanti- 
țiune făcută“ se înțelege plata e- 
fectivă în mina creditorilor a di- 
videndului ce li se cuvine. C. Apel 
Buc. 1 No. 80/99 Drept.[9u0 p. 78.
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Notă. 1. Statul de situaţie ce judecătorul sindic trebue să-l pre. 
zinte tribunalului în fie care lună, trebue să cuprindă sumele înca- 
sate în folosul masei credale, din lichidarea, activului, şi sumele 
plătite ca cheltueli de justiţie şi de administraţie ; ajutoarele acor- 
date faiitului și familiei sale întră și ele în cheltuelile de adminis- 

„traţie. (Vodari VIII No. 8480). 
Tribunalul emite ordonanța de autorizarea judelui sindie a formă, 

tabloul de ordinea creditorilor pentru repartiţia, activului transformat 
în numerar. 

Acest tablou format pe timbru de 5 lei (art. 22 al. 231. timb.) 
va cuprinde : 

a) Cheltuelile de administraţie și justiţie făcute de 'sindic în 
interesul masei credale conf. art. 739 Cod. Com. 

b) Cota, statului conform art. 969 C. Com. 
c) Datoriile masei eredale născute faţă de terţii după declara- 

rea falimentului ; de ex.: cheltuelile de judecată și daunele la cari 
judecătorul sindie a fost condamnat ca reprezintind masa credală. 

Aceste sunt creanţe privilegiate asupra întregului activ al fali- 
mentului—atât mobiliar cît și imobiliar. 

d) Creanţele ipotecare asupra imobilelor ; 
e) Creanţele garantate prin gaj, asupra, prețului rezultat din 

vînzarea gajului cu rezerva dispoziţiunilor ultimului aliniat al art. | 
782 Cod. Com. 

[) Creanţele privilegiate asupra tuturor mobilelor falimentului, 
văzute în art. 7$3 Cod. Com. în ordinea preferinţei vizate de acest, 
text combinat cu art. 1729 Cod. Civ. - 

g) Creanţele privilegiate asupra unora din mobile în ordinea 
văzută în art. 783. 

h) Restul—formînd activul aparţinind creditorilor chirografari 
propriu ziși și celor ipotecari sau gagiști neîndestulaţi din averea 
asupra căror au avut asigurată creanța lor, — se împarte între cre- 
ditori în raport cu suma cu care sunt înscriși, faţă de activul la care 
au drept a lise distribui. Pentru aceasta se stabilește cota, împărțind 
suma cuvenită tuturor creditorilor chirografari în general prin suma, 
capitalului tuturor acestor creditori ; astfel dacă suma de repartizat 
este de 6000 iar totalul creanţelor chirografare este 30.000 cota cu- 
venită va fi 0.20; această sumă fixă de 20 la suta de lei se înmul- 
jeşte cu numărul reprezintind capitalul fie cărui creditor și rezultatul 
reprezintă suma cuvenită în repartiție fie cărui creditor ; astfel dacă 
un creditor este verificat definitiv eu 3453 lei suma cuvenită lui va 
fi 690 lei 60 bani. 

26
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Pentru ușurința calculului, în repartiţiunea activului cuveniţ 
creditorilor chirografari (căci față de ei este cota de atit la suta de 
lei) se poate face la început un tablou de cota cuvenită sumelor de 
la 1 pînă la 9: | 

Astfel dacă avem de repartizat 16852 lei 70 la 35188 lei 90 
suma totală a creanţelor creditorilor chirografari), dividendul cuveniţ 
va fi 47 lei, 89 bani la suta de lei, așa că la un leu se cuvine 
0 lei 4789; la 2 lei, 0,9578; la 3 lei 1 leu 4367 etc. ; la 9 lei 4 lei 
3101 ; la 10 lei 4 lei, 789, ete. ete., sau dacă formăm un tablou de 
fracțiuni numărătorul fiind cifra de căutat şi numitorul dividendul 
vom avea: 

  

    

  

1 2 3 4 5 6 7 Ss 
0.4789 0.9578 1.4367 1.9156 2.3945 2.8734 3.3523 3.8312 

9 10 ete. 20 ete, 50 ete. 190 ete. 4.3101 4.789 9.578 23.945 47.89 
500 ete 1000 ete 10000 ete 

239.45 "478.90 " 4789.00 ” 
Pe baza unui asemenea tablou pentru a caleulă, ușor suma cu- 

venită unui creditor, de ex.: sumei de 2397 lei 20 vom face urmă. 
toarea operaţie conf. tabloului: 957,804 143,67 -+-43,10-+3,35-+0,09== 
1148 lei, 01, și toi așă pentru toţi creditorii din tablou; sigur este 
însă că suma de repartizat, nedivizindu-se exact prin suma totală a 
creanţelor, rămîne un rest de ciţiva bani; acest rest se repartizează 
între creditori ca astfel să nu rămînă nimic neatribuit celor în drept ; 
în acest miod am putea obține următorul rezultat într'un faliment 
unde sunt 16 creditori chirografari pentru 35188 lei, 90 cărora ii se 
cuvine suma de 16852 lei, 60: 

A înscris cu 2000 lei i se cuvine 957 lei 85 
B 1 2187 „05 , 89 ,„ 55 
C „59% , 20 , 285 „ 55 
D102, 95 , 53, 75 
E 784,15 , 351 „60 
P 2, 1870 , 35 , 895 ,„ 75 
G „O 9397 , 20 „21248 , 00 
H ,„ O, 25143 + 50 „2463 1 30 
Lp 2345. , 50 , 165, 45 
J pp 29436 , 15 „1166, 70 
KO, 22390 , 35 pr U4 , 75 
LO, 1870 4 35 , 89 ,„ 75 
M 2, 2302 , 45 „1102 , 70
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N înscris cu 4877 lei 30 i se cuvine 2335 lei 80 
O, O, 4675 „90 „2239 , 35 
P 4 23250 , 40 „1556 , 75 

Total 351885, 90 16852 60 
Să nu se uite că tabloul de fracțiuni de la 1 pînă la 9 e for- 

mat pentru unități ; dacă avem zeci, sute, mii, ete. de lei înmulțim 
cu 10, 100, 10090, ete. citra numitorului și vom avea rezultatul căutat. 

2. În ce privește porțiunea corespunzătoare creanţelor proro- 
gate ea va fi trecută și calculată la repartițiune, conf. art. 821 Și 
822 Cod. Com. și după ce statul de repartiție va deveni executor. 
aceste porţiuni vor fi depozitate la Cassa de depuneri, spre a nu 
zămiîne nefruetificate și pentru ca judecătorul sindic să se conforme 

dispoziţiilor codului comercial. Tot așă se va procede și pentru cre- 
anţele declarate tardiv, asupra admiterei cărora nu sa statuat 
definitiv. | 

3. In ce privește plata sumelor cuvenite creditorilor — ori care 
ar fi calitatea lor—art. 820 și 823 prevede emiterea mandatelor de 

plată de către judecătorul sindic și plata acestor mandate d'a dreptul 
de către casă. 

Aceste dispoziţiuni trebuese înţelese punindu-se în concordanţă 
art. 752, 820 Cod. Com. eu art. 2, 8 din legea Casei de depuneri ș 

art. 16 și urm. din regulamentul acestei legi; adică sumele ce vor 
reprezintă activul falimentului se vor consemnă la Casa de depuneri, 

jar restituirea sau repartiţia lor se va face numai în baza unei or- 
«donanţe de restituire ce se va emite de Casa de depuneri în urma 
intervenţiei judecătorului după ce statul de repartiție a devenit 
“executor ; iar plata se va face deadreptul de către casă însamnă că 

-ordonanțele de plată se vor emite pe numele 'celor în drept, cari 
vor fi plătiţi de mînuitorii de bani publici la prezintarea acelor or- 
-donanţe. 

CODUL COM. ROMÎN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 825. După termina-| Art. 815. Compiute leri- 
rea repartițiunei sumelor | partizioni della sostanza mo- 
provenite din averea mobi- | biliare ed immobiliare del 
liară și imobiliară a îalitu- | fallito, € chiusa la proce- 
lui, procedura îalimentului | dura di fallimento, ma cias- 
va fi închisă; însă fiecare | cuno dei creditori conserva 
creditor îşi păstrează drep- | le sue ragioni al pagamento 
tul la plata. restului crean- | del residuo credito. 
fei sale. Tuttavia la procedura di  
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Cu toate acestea, proce- 
dura falimentului se va re- 
deschide cînd debitorul va 
face o asemenea cerere, o- 
ferind creditorilor săi de a 
le plăti cel puţin încă o ze- 
cime din creanţele lor şi 
dînd cauţiune pentru chel- 
tueli. In acest caz, tribuna- 
lul va rechemă Ia însărcina- 
rea sa pe judecătorul-sin- 
dic sau il va numi din nou 
și va luă toate măsurile pre- 
văzute în dispoziţiunile pre- 
cedente în privinţa conser- 
vațiunei și a administraţiu- 
nei patrimoniului existent, 
cum şi în privinţa lichida- 

"țiunei lui, și în privinţa pa- 
sivului care ar fi survenit. 

Nu se va procede la nici 
o repartițiune de cât nu- 
mai după expirarea, în pri- 
vinţa noilor creditori a ter- 
menelor stabilite conform 
dispoziţiunilor art. 708. 
(Com. 832 urm. 864: ce.   civ. 1675 urm. 1718. 

Bibliografie. T. Stelian curs; 
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jallimento  dev'essere ria- 
peria, qualora il debitore 
ne faccia domanda ojirendo 
ai suoi creditori il paga- 
mento di almeno un aliro 
decimo dei loro crediti, e 
dando cauzione per le spese. 
In questo caso il tribunale: 
richiama in . uficio il giu- 
dice delegato e il curatore, 
o li nomina di nuovo, e 
provvede a quant'altro € ri- 
chiesto nelle precedenti dis- 
posizioni per la custodia e 
per lamministrazione del 
patrimonio esistente e per 
la liquidazione di esso e 
delle. passivită che fossero 
sopravvenute. 

Non si procede a veruna 
ripartizione, se non dopo 
trascorsi, rispetto ai nuovi 
creditori, i termini stabiliti 
secondo le disposizioni del.-. 
lart 691. 

V, Dimitriu curs: C. N. Toneanu în Drep-. 
tul No. 41;910; Degre [Il p. 186; Vidari VIII p. 661 urm; Masâ-Dari II p. 112 urm.: 
Cezărescu-Dan p. 160 urm. ; Ingaramo p. 514. 

Doctrină. 1. Dacă după închiderea falimentului poale exfalitui 
să cesioneze valabil o creanță ce o avea de la un al treilea și care w'a 
fost cunoscută în timpul falimentului. 

Intrun articol din Dreptul No. 21/910 Dl. C. N. Toneanu zice: 
Trebue pentru a putea rezolvă această chestiune să demonstrăm 

că falitul, odată ce s'a închis procedura falimentului, chiar pentru 
insuficienţă de activ, redobîndește drepțul de a administră bunurile 
sale, de a sta în judecată, de a exercită comerțul, de a se obligă, 
de a scoate capitalurile și a plăti datoriile, rămănind numai lovit de 
celelalte efecte ale falimentului. Odată dovedit aceasta, este lesne de 

?
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înțeles că creanţele falitului se pot. cesionă ori eui și terţiul cesionat 
nu poate invocă nulitatea cesiunei, fiind că falitul a dobindit dreptul 
de a-și administră averea. D-sa mai susţine că din aproprierea tex- 
telor 714, 825, 826, 828, 832 şi 860 Cod. Com. rezultă că exfalitul 
veciștigă dreptul de a administră propria sa avere, de a sta pentru 
ea în judecată, dea exercită comerţul, de a se obligă, de a reclamă 
capitalurile și de a plăti datoriile. 

tras din Dreptul No. 21/910. 
2. Legea nu spune formal care tribunal e în drept: a ordonă 

redeschiderea, precum nu se pronunţă nici asupra celui în drept de 
a dispune înehiderea falimentului, eu toate acestea din economia ei 

„Şi în special din cuprinsul art. 825 rezultă implicit că acelaşi tribu- 
nal, care a declarat starea de faliment, ar fi și acel ce va dispune 
închiderea operaţiunilor și redeschiderea falimentului. 

Această redeschidere fiind o favoare acordată falitului rezultă 
că numai el are dreptul de a o provocă, creditorii săi din primul 
faliment nu au nici interesul nici dreptul de a o face. 

Redeschiderea unui faliment nu trebue confundată cu declararea 
unui nou faliment: cea dintăi readuce la viaţă primul faliment care 
fiind închis nu era definitiv mort, pe cînd cea de a doua dă naștere 
unui nou faliment, considerînd “pe cel întăi ea incapabil de a mai 
produce vre un efect. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/911 p. 1437 urm.). 

„Notă. Ultimul aliniat prevede că nu se va procede la nici o 
repartițiune de cit numai după expirarea, în privința noilor creditori, 
a termenilor stabilite conform dispoziţiunilor art. 708. 

Aceasta însamnă că redeschizindu-se precedura falimentului— pe 
baza cererei falitului care oferă încă 10% cel puţin—și ţinind seamă 
că falitul a putut avea noi creditori după închiderea falimentului, se 
va aşteptă mai înţăi termenele de îuserierea și verificarea creanţe- 
lor noilor creditori. Aceste creanţe verificate definitiv sau chiar pro- 
vizor, se vor ţinea în seamă la noua repartiție conf. dispoziţiilor pre- 
«cedente din codul comercial. 

Prin redeschiderea falimentului, toţi creditorii existenți în acest 
moment au drepturi egale și deci faţă de toți și pentru toți urmează 
a se face noua repartiție. | 

Jurisprudenţă. 1. Din textul | numai debitorul are facultatea de 
art. 828 (azi 825) Cod. Com. re- | a cere și obține de Ja tribunal 
zultă clar că, în urma închiderei | redeschiderea acelei proceduri, 
procedurei falimentului. după îm- | căci numai lui i se impune şi a 
părțirea activului între creditori, putut a i se impune, prin acest
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articol, condiţiunea de a mai plăti 
„creditorilor săi cel puţin o zeri- 
me din creanţele lor, pentru ca 
să poată obține redeschiderea o- 
perațiunei falimentului și să ri- 
dice astfel dreptul creditorilor de 
al putea urmări fie care în parte 
pentru plata integrală a ereanţei 
sale. 

Că dacă prin art. citat ar fi 
voit legiuitorul de a acordă și ori 
cărui alt interesat, afară de debi- 
'tor, facultatea de a cere și obține 
redeschiderea operaţiunei falimen- 
tului, în caz cînd este închis după 
împărţirea activului, ar fi prevă- 
zut aceasta expres, ceia 'ce însă 
n'a făcut prin citatul articol după 
cum a găsit necesitatea de a pre- 
vede și a acordă expres asemenea, 
facultate prin art. 831 (azi 833) 
Cod. Com. pentru ori ce parte in- 
teresată, afară de falit însă numai 
pentru cazul prevăzut în art. pre- 
cedent 830 (azi 832) relativ la în- 
cetarea operaţiunei falimentului 
din cauza insuficienţei activului 
pentru acoperirea cheltuelilor. 

C. Cas. No. 30/94 în C. Jua. 
9/94. Bul. 1894 p. 174. 

2. Dacă falitul a făcut odată o 
propunere de concordat înainte de 
închiderea, lichidărei și acea pro- 
punere a fost respinsă, nu mai 
poate în urmă face o nouă pro- 
punere de coneordat în cazul cînd 
procedura falimentului a fost re- 
deschisă conf. art. 828 (azi 825) 
Cod. Com. adică după cererea 
debitorului, care oferă creditorilor 
săi de a plăti cel puţin îucă o ze- 
cime din ereanţele lor. 

Prin urmare concordatul ce Par 
acordă creditorii, în urma redes- 
chiderei procedurii falimentului, 
nu poate fi omologat de tribunal. 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 
1900 p. 672. 

3. Asemănat art. 828 din codul 

Art. 

  

825 

de la 1887, aplicabil la falimen- 
tele declarate sub imperiul acelui 
codice procedura falimentului se 
va redeschide cînd debitorul va 
face o asemenea cerere, oferind 
a plăti creditorilor săi încă o ze- 
cime cel puţin din creanţele lor. 

O. Cas. II No. 63/9091 în C. 
Jud. pe 1901 p. 275. 

4. Odată falimentul închis prin 
distribuirea. activului, un creditor 
în numele său singur. nu poate 
atacă actele urmate în cursul fa- 
limentului și nici lucră în inte- 
resul masei credale, acest drept 
aparţinind tuturor creditorilor. ei 
trebue redeschis falimentul, pen- 
tru că numai sindicul poate lueră 
în numele masei credale. 

C. Apel Galaţi II No. 55/9083: 
în Dreptul No. 77/903. 

5. Dacă dreptul acordat unui 
falit prin art. 825 C. Com. este: 
necontestat pentru averea viitoare. 
nu poate fi tot astfel cu averea 
ce a fost omisă prin fraudă dea 
fi lichidată în cursul falimentului, 
de oare ce legiuitorul n'a putut 
avea în vedere de cît primul caz 
presupunind de sigur că întreaga 
avere a falitului din timpul fali- 
mentului să fi fost lichidată. căei 
nu s'ar putea concepe închiderea 
procedurei falimentului pentru re- 
partizarea activului pe atita vreme. 
cit activul există. 

Creditorii pot, conf. dreptului 
comun să atace actele debițorilor 
lor ce sunt simulate, probind si- 
mulaţiunea prin ori ce mijloace 
de dovadă. 

Trib. Ilfov Com. No. :349/906 C. 
Jud. 59/907. : 

6. Sentința declarativă de fali- 
ment ridică de drept falitului din 
Ziua pronunţărei ei administraţia 
bunurilor sale și acelora pe cari 
le-a dobindit în timpul falimentu- 
lui. Acţiunile; cari aparțin falitului
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nu se pot exercită de cit de 
sindie. 

Această incapacitate a falitului 
încetează numai atunci cînd ope- 

CODUL “COM. ROMIN 

Art. 826. Falitul, care va 
plăti integral în capete, in- 
terese și cheltueli, toate cre- 
anţele admise la masa îali- 
mentului, va putea obţine 
reabilitarea. | 

(Com. 715, 827 urm., 943; 
Ital. 816 ; Fr. 604, 612; Belg. 
586, 591). 

Art. 827. Cererea de re- 
abilitare se va adresă către 
tribunalul care a pronunţat 
sentinţa de declarare a îa- 
limentului. Preşedintele tri- 
bunalului, primind această 
cerere, va ordonă ca o co- 
pie identică să stea afișată, - 
în timp de două luni, pe 
ușa tribunalului, la bursă 
și la camera de comerţ, 
publicîndu-se de două ori 
la interval de cite o lună 
şi în Monitorul Oficial. 

(Com. 826, 828 urm. ; Fr. 
607). 

Art. 828. Creditorul care 
nu va fi primit pe deplin   
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rațiunile falimentului au fost în- 
- chise. 

C. Cas. 11 No. 145/909 în Ju- 
risprudența, No. 39]909. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 816. Il fallito, qua- 
lora provi di aver pagato 
intieramenie in capitale, in- 
teressi e spese tutti i crediti 
ammessi al fallimento, puo 
ottenere dal tribunale me- 

'diante sentenza la cancel- 
lazione del suo nome dal- 
l'albo dei falliti. 

COD. COM. FRANCAIS 

Art. 604. Leîailli qui aura 
integralement acquitte, en 
principal, interets et frais, 
toutes les sommes par lui 
dues, pourra obtenir sa r6- 
habilitation. 

Art. 607. A cet effet, â la 
diligence tant du procureur 
du roi que du president du 
tribunal de commerce, co- 
pie de la dite requtte res- 
tera affichee pendant un de- 
lai de deux mois, tant dans 
les salles d'audience de cha- 
que tribunal qu â la Bourse 
et ăla maison commune et 
sera inseree par extrait dans 
les papiers publics. 

€ 

Art. 608. Tout creancier. 
qui n aura pas €t6 paye in-
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plata capitalului său cu pro- 
cente și cheltueli, cum și 
ori ce parle interesată, va 
putea, în curgerea timpului 
în care copia va sta alișată 
să se opună la reabilitare 
printr'o petițiune depusă la 
greia tribunalului, însoţită 
de actele pe cari se înte- 
meiază. 

Oponentele nu poate fi- 
gură ca parte în proces. 

(Com. 826, 827, 829 urm. ; 
Fr. 608). 

Art. 829. Tribunalul la 
ziua fixată pentru cerceta. 
rea acestei cereri, va exa- 
mină, în prima linie, dacă 
formalităţile mai sus arătate 
au fost îndeplinite ; 
ascultind pe falit şi exami- 
nînd actele pe cari se înte- 
meiază cererea, întimpina- 
rea oponentului, dacă opo- 
ziție s'a făcut, şi actele de- 
puse, va putea încuviinţă 
cererea. 

Sentința care a respins 
reabilitarea va putea fi ata- 
cată, pe calea apelului, nu- 
mai de cătră falit, în ter- 
men de 15 zile de la pro- 
nunţare. Dacă cererea de 
reabilitare a fost respinsă, 
ialitul nu va putea întro- 
duce din nou altă cerere de 
cit după un an de la data 
sentinţei. 

(Com. 826 şi urih. 830, 
-831; Fr. 609—611). 

    
apoi,   

        
  

Art. 826—831 

tegralement de sa creance 
en principal, interets et 
îrais, et toute autre partie 
interessee, pourra, pendant 
la dure de l'affiche, former 
opposition â la rehabilita- 
tion par simple acte au grei- 
fe, appuye des piâces justi- 
ficatives. Le creancier Oppo- 
sant ne pourra jamais tre 
partis dans la procedure da 
rehabilitation. 

Art. 609. Apres expira- 
tion de deux mois, le pro- 
cureur du roi et le presi- 
dent du . tribunal de com- 
merce transmettroni. cha- 
cun separement, ou procu- 
reur general pres la cour 
royale, les renseignemenis 
quils auront recueillis et 
les opositions qui auront pu 
etre formees. [ls y joindroni 
leurs avis sur la demande. 

Art. 610. Le procureur 
general pres la cour royale 
iera -rendre arrât porlant 
admission ou rejet de la 
demande en rehabilitation. 
Si la demande est rejetee, 
elle ne pousra ctre _repro- 
duite qu'apres une anne 
d intervalle. 

Art. 611. L'arret portant 
rehabilitation sera transmis 
aux procureurs du roi'et 
aux presidents des tribu- 
naux auxquels la demande 
aura €te adressce. Ces iri-
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Art. 830. Falitul va putea 
fi reabilitat, după moartea 
sa, după cererea moşteni- 
torilor. 

(Com. 826 și urm.; Fr. 
614). | 

Art. 831. Bancrutarii îra- | 
uduioși și cei condamnaţi 
pentru falș, furt, abuz de 
încredere, escrocherie, şi 
delapidare de bani publici, 
nu pot obţine reabilitarea. 

Cererea de reabilitare este 
inadmisibilă pînă la închi- 
derea acţiunei penale. 

Bancrutarii simpli nu pot 
îi reabilităţi de cit după ce 
au făcut pedeapsa la care 
au jost condamnaţi. 

(Com. 826 şi urm. Ital. 
316; Fr. 612; Belg. 591). 

. + 

    

  
Bibliografie, T. Stelian Curs; 

28/908 ; C. N. 'loneanu în Pagini Juridice 
p. 170 urm.; Vidari VIII p. 668 urm.; 
urm. ; Ingaramo p. 514 urm.; Rogron p. 1288 urm. 

Doctrină. 1. Adnotînd decizia 

12/907 şi sentinţa trib. Dolj Com. 
serie următoarele : - 

Mase Dari H 
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bunaux €n feront faire la 
lecture publique et la tran- 
scription sur leurs registres. 

Art. 614. Le îailli pourra 
âtre rehabiliie apres sa mort. 

Art. 612. Ne seront point 
admis â la rehabilitation les 
banqueroutiers frauduleux, 
les personnes condamnees 
pour vol, escroquerie ou a- 
bus de confiance, les stel- 
lionataires, ni les tuteurs, 
administrateurs ou autres 
comptables qui n'auront pas 
reidu. et solde leurs com- 
ptes. | 

Pourra tre admis â la 
rehabilitation le banquerou- 
tier simple qui aura subi 
la peine â laquelle il aura 
ete condamne. 

Art. 816 al. 2 Cod. Com. 
italiano. Questa disposizio- 
ne non si applica ai colpe- 
voli di bancarotta fraudo- 
lenta ed ai condamnati per 
falso, furto, appropriazione 
indebita truffa o îrode, com- 
presi i prevaricatori nella 
gestione del danaro pub- 
blico. | 
V. Dimitriu curs și în Pagini Juridice No. 
25/908 ; Degre III p. 187; Cezărescu-Dan 

p. 118 urm.; Riviăre p. 798 
; Cohendvy-Darras Il p. 261 urm. 

Curţei de Apel Craiova S. 1 No. 
No. 5080/908 D. C. N.- Toneanu
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a... In codicele nostru de comerţ actual avem : 
1). Incetarea operaţiilor falimentului pentru lipsă de activ; 
2). Suspendarea pronunţărei falimentului sau executarea sentin- 

ței, prin moratoriu ; 

3). Incetarea stărei de faliment prin concordat ; 
4). Reabilitarea, care are de efect încetarea stărei de faliment, 

și dobîndirea tuturor drepturilor civile și politice, adică ștergerea 
stărei de faliment. . 

Tribunalul Dolj secția III conformindu-se acestor regule stabi- 
lite de legiuitor în mod clar și precis, a considerat cererea falitului 
de a se închide falimentul şi a se repune în capul afacerilor, pentru 
motivul că ar fi achitat pe toţi creditorii verificaţi și neverificaţi, ca 
inadmisibilă și a respins cererea pentru motivul că starea de fali- 
ment existînd ea nu poate fi ridicată de cît în cazurile şi cu formele 
prevăzute de lege, achitind în același timp pe lîngă creanţele admise 

„la pasiv integral în capete, interese și cheltueli, și cota statului şi 
cheltuelile de administraţie, fără de care nu se poate declară nici 
încetate macar, operaţiunile falimentului. 

Această soluţiune este în perfectă concordanță cu disp. art. 827 
- urm. Cod, Com. și tribunalul nu putea să acorde tocmai efectele re- 
abilitării adică să ordoue să fnceteze falimentul și repună pe falit în 
capul afacerilor, fără ca să îndeplinească toate formalităţile și con- 
dițiunile prevăzute de lege în această privință, 

Curtea de apel însă, admite apelul falitului, pe motiv că el achi- 
tind pe toţi creditorii verificaţi şi neverificaţi, apoi neezistind pasiv 
numai este rațiune de a există faliment. Este foarte adevărat, că în 
logica pură, aceasta este exact, însă rațiunea aceasta ori cît ar fi ea 
vuternică, este în contra dispoziţiunilor legei și raţiunea cea mai pu- 
ternică este rațiunea legei, pe care judecătorul nu o poate substitui 
cu nimic, ori cit i s'ar părea că legea nu este raţională. Curtea, ju- 
decînd astfel, admite reabilitarea 'din momentul ce ordonă starea de 
incetare a talimentului și repunerea falitului în eapul afacerilor. Deşi 
nu se zice în decizie reabilitare dar se admit efectele ei: încetarea. 
stărei de faliment; ori aceasta este curată reabilitarea din actualul 
codice de comerţ și Curtea nu o putea admite fară îndeplinirea tu- 
turor formelor cerute de lege. ! 

(C. N. Toneanu în Pagini Juridice No. 25/908 ; în acelaşi sens 
Viadimir Mavrodineanu în C. Jud. No. 70/3911). 

2. Faţă cu dispoziţiunile codului nostru de comerţ, un faliment 
se termină sau prin încetarea operațiunilor falimentului, sau prin în- 
celarea stirii de faliment sau în fine prin revocarea declaraţiunei fa- 
bimentului, "



Art. 826—831 41 

I) Încetarea operațiunilor falimentului e preserisă formal de le-. 
ginitor în două ipoteze: 1) cînd nu se pot continuă în mod util a- 
ceste operaţiuni din cauza insuficienţei declarate a activului falimen- 
tului (art. 832 Cod. Com.) și 2). după repartiţiunea între creditori a. 
activului falimentului (art. 825 Cod. Com.). Este adevărat cu privire. 
la această din urmă ipoteză, că legiuitorul nu întrebuințează expre- 
siunile de „încetarea operaţiunilor falimentului“ ei de „închiderea. 
procedurei falimentului“, dar e constant în drept, că ultimul mod de 
a se exprimă nu implică o situaţiune juridică deosebită de cea prece- 
dentă ; ceiace rezultă chiar din textul legei (art. 833 al. ultim. C. Com.) 

II) Încetarea stărei de faliment e prescrisă iarăși de legiuitor 
în două ipoteze: 1) în caz cînd falitul încheie cu creditorii săi un 

"concordat omologat definitiv (art. 360 Cod. Com.) și 2) în caz cînd 
un moratoriu acordat după declaraţiunea falimentului s'a terminat prin 
dezinteresarea creditorilor regulați prin convențiunea urmată între ei 
și falit (art. 840 Cod. Com.). Este iarăşi adevărat, că şi pentru acea- 
stă din urmă ipoteză, legiuitorul nu întrebuințează textual expresiu- 
nile de „încetarea stărei de faliment“ ci declară numai că „se produe 
efectele concordatului eu privire Ia închiderea falimentului“ ; cu toate 
acestea întru cît efectele acestui moratoriu sunt aceleași cu ale con- 
cordatului, și întru ett prin concordat încetează starea de faliment, 
este evident că și expresiunile de „cu privire la închiderea falimen- 
tului“ trebue să se confunde cu acele de „incetarea stărei de fali- 
ment“. În ambele aceste două cazuri operaţiunile falimentului nu se 
“nai pot redeschide fără a interveni o nouă sentință declarativă de. 
faliment; pe cînd din contra la încetarea operațiunilor falimentului 
nu e nevoe de o nouă sentinţă, pentru ea operaţiunile să se redes- 
chidă (art. 825 comb. cu 833 Cod. Com.); ceia ce însemnează că 
operațiunile falimentului vor reîncepe numai printr'un nou faliment, 
cînd falitul se găseşte în a doua situațiune juridică ; și că falimentul 
continuă în eazul cînd e vorba de prima situaţiune juridică. 

III) În fine revocarea declaraţiunei falimentului are loc în cazu 
cînd falitul a obţinut reabilitarea sa conform art. 827 și urm. C. Com. 
Totuși ţinind seamă de situațiunea falitului reabilitat, care e consi- 
derat ea și cînd n'ar fi fost declarat în stare de faliment, putem ală- 
tură pe lingă această ipoteză și pe aceia a comerciantului, ce, fiind 
în încetarea de plăţi, a dobindit un moratoriu, înainte de declararea. 
falimentului, dacă va fi satisfăcut pe toți creditorii săi (art. 842 C. Com.) 

Pentru a evită confuziunea acestor trei situațiuui juridice de- 
osebite, trebue totdeauna să luăm în consideraţiune elementele lor 
caracteristice. Aceste elemente isvorăse din efectele sentinţei decla-
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rative de faliment. Se știe însă că “dintre aceste efecte necesare, unele sunt relațive la patrimoniul falitului și anume : desesizarea fa- litului de administrațiunea bunurilor sale : încetarea ori cărei urmă- riri individuale contra, falitului ; exigibilitatea tuturor datoriilor fali- tului ; suspendarea. curgerei dobinzilor față de masa creditorilor şi netransmisibilitaten creanţelor pasive cu privire la deliberările fali- mentului ; ia» altele sunţ relative la persoana falitului ; ca de ex.: incapacităţi de ordine publică, ca a fi alegător sau exigibil, a fi jurat, - “magistrat ete. sau ineapacităţi create de legea comercială, ca a fi agent de schimb sau mijlocitor de mărfuri, a avea contract de cont curent cu Banca Naţională, a scontă portofoliul la această instituție de credit, de a fi membru în Camera de comerţ, de a intră în 10- calul bursei ; de a-i fi trecut numele pe tabloul faliţilor afişat în sala tribunalului și a burselor de comerț etc. Încetarea acestor efecte în parte_sau. în totul, e călăuza. sigură cu ajutorul căreia putem distinge cele trei situaţiuni juridice deosebite. În adevăr : la încetarea ope- raţiunilor fâlimentului efectele relative la persoana falitului nu sunt de loc atinse; ele continuă de a fi și după această încetare, exact aceiu ce erau și pe timpul cînd operațiunile nu erau încetate. Cit privește însă efectele relative la patrimoniul falitului. ele toate pe timpul cît durează această situațiune sunt întrerupte sau mai bine zis suspendate : dar din momentul în care operaţiunile se redeschid ele reapar cu toată eficacitatea lor. Cu alte cuvinte pe timpul acestei prime situaţiuni juridice, chiar efectele relative la patrimoniu nu dispar cu desăvirșite, de oare ce prin simpla cerere a falitului în "soţită de ofertele prescrise de lege, procedura, se redeschide, sinaicul e rechemat, iar operaţiunile falimentului reîncep în baza vechei sen- tinţe deelarative a falimentului. Ceia, ce caracterizează prin urmare această situațiune juridică este că pe tot timpul cit ea durează, efectele relative la patrimoniul falitului nu se mai bucură de o de- plină activitate. Rațiunea de a fi a acestei stări juridice se înteme- iază pe constatarea legală, că operaţiunile falimentului, pentru moment, nu mai pot continuă în mod util, iar creditorii reintră în drepturile lor anterioare declaraţiunei falimentului, sub rezerva reducerei aces- tor drepturi cu sumele ce eventual ei vor fi primit din activul fa- 
limentului. 

La încetarea stării de faliment, falitul rămîne supus numai efec- telor relative Ia persoana lui, iar toate efectele relative la patrimoniu își pierd existenţa cu desăvirșire. Ceia ce formnează elementul carae- teristic al acestei situațiuni juridice, este prin urmare încetarea tu- turor efectelor relative la patrimoniu fără a se mai putea redeschide



Art. 826—831 113 

operaţiunile falimentului. Rațiunea ei de a fi ge întemeiază pe aceia. 
că creditorii nu mai pot reîntră în drepturile lor anterioare ; căci 
întregul pasiv inseris la masa falimentului este stins cu moneda fali- 
mentului șipe baza principiului egalităței creditorilor, fie conf. art. 
859 fie conf. art. 846 Cod. Com. Dar pentru ea falitul să obţină be- 
neficiul încetării stărei de faliment trebue să nu fie lovit de vre-o. 
mărginire prevăzută de art. 853 Cod. Com. sau să întrunească con- 
dițiunile cerute de art. 834 C. Com. 

În fine la revocarea declaraţiunei falimentului, elementul carac- 
teristie constă din aceia că toate efectele sentinţei declarative. de fa- 
liment, fie ele relative la patrimoniul. falitului, fie ele relative la per- 
soana acestuia toate dispar cu desăvirșire; fără a lăsă vre o urmă 
despre existența lor: . , 

„Rațiunea de a fi a acestei ultime situațiuni este că achitarea. 
pasivului nu se face cu moneda falimentului, ci integral și efectiv, 
astfel în cît creditorii să nu încerce absolut nici o pagubă, iar starea. 
de faliment să apară ca rezultatul unei adevarate nenorociri neim- 
putabilă falitului, care nu va fi comis nici o culpă gravă. Dar pentru 
ca falitul să dobîndească beneficiul acestei stări, trebue ca să înde- 
plinească toate tormalităţile prescrise de lege. 

Limpezită, situaţiunea, falitului din timpul acestor trei faze juri- 
dice e ușor de văzut, că ori ce confuziune între o revocare a decla- 
vațiunei falimentului (reabilitare, ridicare a stărei de faliment) și o 
incetare a stării de faliment, precum şi ori ce confuziune între o 
încetare a stării de faliment și o încetare a operaţiunilor  falimen- 
tului trebue să conducă la soluţiuni greșite. | 

(Vezi decizia Curţei de Apel Craiova I No. 12/907 și jurnalul Trib. Dolj III No. 5080/907 în Pagini Juridice No. 25/908). 
Înlăturată, această dificultate să revenim acum la chestiunea de 

a se ști, cum trebue caracterizaţă cererea unui falit de a î se închide 
falimentul, întru cit a achitat pe creditorii săi ? În specia sentințelor 
de mai sus, nu se cere propriu zis o încetare a operaţiunilor  fali- 
mentului, care are loc în urma repartiţiei activului sau în caz de | 
insuficienţa lui ; nici nu se cere formal o încetare a stărei de fali- 
ment, care poate avea loc în urma unui concordat sau a unui mMo- 
ratoriu acordat după declaraţiunea falimentului ; precum de asemenea 
nici nu se pretinde în termenii preciși beneficiul reabilitărei ; ci e 
vorba pur și simplu de o închidere a falimentului. Este drept, că 
legiuitorul nu se ocupă în terminis de această ipoteză; cu toate a- 
cestea întemeiați pe elementele caracteristice și pe rațiunea de a fi 
a celor trei situaţiuni juridice, soluțiunea se poate găsi cu ușurință. Pe 
de o parte nu e cu putință ca procedura specială compusă din o serje
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de operaţiuni să continue atunci cind e incontestabilă inutilitatea ei, „şi 6vident că inutile vor fi operaţiunile unui faliment, cînd nu vor fi creditori, în interesul. cărora în primul loc au fost create ; deci cînd un falit justifică că nu mai are pasiv, falimentul său trebue să sufere o transformare, el trebue să între într'o nouă fază: cu alte cuvinte falitul trebue să se giisească în vre una din cele trei situaţiuni juridice. Din acest punc de vedere respingerea pur şi simplu a cererei acestui falit de „a se închide falimentul“ nu poate fi justificată de cît dacă dăm expresiunilor „a se închide falimentul“ un sens cu totul larg și în afară de intenţiunea, petiţionarului. (vezi jurnalul trib. Dolj III No. 5080/907. 
Pe de altă parte nu e cu putință ca o stare de faliment, să înceteze numai prin simplul fapt, că falitul a dezinteresat pe credi- torii săi, (vezi decizia Curţii de Apel Craiova 1 No. 12/907). Căci un faliment nu încetează prin bunul plac al falitului ; de oare ce, după cum se ştie, concordatul și moratoriul spre a produce încetarea stărei de faliment trebue să întrunească anumite condițiuni subiective și obiective, independente de dezinteresarea creditorilor. Eliminînd aceste două soluţiuni și ţinînd seamă că operaţiunile fa- limentului nu mai pot continuă în mod util, singura soluţie ce se im- pune este că în acest caz, trebue să aibă loc „încetarea operaţiuni- : lor falimentului“, Această soluţie nu poate fi criticată din punctul de vedere al textelor, căci legiuitorul nu a avut în vedere această spe- cie ; și nici n'a indicat limitativ cazurile, cind poate avea loc o atare încetare a operaţiunilor. Așa fiind și găsind întrunite elementele ca- racteristice și raţiunea de a fi a] primei situaţiuni juridice, potrivit nor- mei „ubi eadem ratio, eadem lex“, trebue, prin analogie să zicem, „Că situaţiunea falitului în acest caz trebue să fie identică, cu aceia în care legiuitorul 4 recunoscut inutilitatea continuărei operaţiunilor falimentului. De altă parte eu drept envint se poate zice, că dacă legiuitorul a prevăzut; textua] încetarea operațiunilor falimentului nu- mai în cazul repartiţiunei activului, și insufieienţei acestuia, a fost "fiind că s'a ocupat de „eo quod plerumque fit* ; căci cele mai de multe ori operaţiunile falimentului vor încetă în atari cazuri, și nu- mai excepţional se vor găsi falimente, unde falitul, de şi va fi de- zinteresat pe creditorii săi, să nu fi putut obține un concordat. Dar pentru aceste ipoteze, soluțiunea ce propunem mai răspunde şi la o altă hecesitaţe juridică și anume că ea pe deo parte împacă raţiu- 

hea legei de a nu face să continue operaţiunice sg recunose inutile, 
ar pe de altă parte evită de a se deschide faliţilor o portiţă, priu 
care ei să obţină pe cale indirectă, ceia ce le ar fi interzis pe cale 
directă. În adevăr: dacă un falit ar fi dat în judecată pentru ban-
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rută frauduloasă, ori poate chiar şi condamnat pentru acest delict, 
e], ori ce cotă ar voi să ofere creditorilor săi, nu ar putea obține un 
concordat omologat de tribunal ; deci în privința lui, nici odată efec- 
tele sentinței declarative de faliment, nu vor încetă, cu desăvirșire ; iar 
dacă în cursul fimpului va realiză vre un patrimoniu şi va, contractă 
noi datorii, creditorii săi nu vor avea nevoe să provoace un nou fa- 
liment, ci vor cere redeschidere celui existent; natural, că această 
stare de lucruri este cea mai jignitoare intereselor falitului ; el va 
încercă ori ce mijloe pentru a o evită. Dar printre aceste mijloace 
se oferă unul (vezi decizia Curţei de Apel Craiova citată mai sus) 
care să-l pună la adăpost de ori ce critică: dezinteresarea credito- 
rilor, indiferent de ori ce cotă ar oferi. și indiferent dacă această de- 
zinteresare se va fi făcut pe baza principiului egalităţii creditorilor ; 
destul numai ca falitul să înfăţișeze dovezile dezinteresării lor, pen- 
tru ca imediat și numai prin acest fapt, falitul să obțină benefi- 
ciul încetării stărei de faliment, care e un apanaj al faliţilor, dacă 
nu de bună credinţă cel puţin nevinovaţi de culpă gravă. Rezultatul 
la care ajungem ne indică cu prisosinţă, ealea ce trebue să urmăm : 
nu încetarea stării de faliment trebuie să acordăm în aceste cazuri, 
ci încetarea operaţiunilor falimentului ori închiderea procedurei fali- 
mentului, ori cum se va numi prima situațiune juridică, în care fa- 
limentul nu încetează, ci numai anumite efecte sunt suspendate pe 
un timp nedeterminat. 

(V. Dimitriu Pag. Juridice No. 28/908). 

Jurisprudenţă. 1. A se vedea, ce hotărîrea de declare în faliment 
nota 9 de la art. 819-824, a rămas definitivă nu însă și cind 

2. A se vedea nota 1 de la| achitarea creanţelor are loc în 
art. 859. „cursul procesului, 

3. Falitul nereabilitat, conform C. Cas. III No. 39/3908 C. Jud. 
legei comerciale, este incapabil de | 46/909. 

:a figură în listele electorale ; con- 6. Nu se poate ridică închide- 
-cordatul cu creditorii neputind | rea stărei de faliment şi punerea 
să-l restatornicească în drepturile | falitului în capul afacerilor, decit 
de alegător. cînd a făcut o cerere de reabili- 

C. Cas. II No. 83/84 Bul. Cas. | tare în regulă probind că a achi- 
pag. 813. | tat integral, capital, procente și 

4. Faliţii reabilitaţi pot fi juraţi | cheltueii, cota, statului și cheltue- 
în materie de expropiere. lile de administraţie și cu îndep- 

0. Cas. No. 92/99 Bul. p. 455.| linirea formalităţilor prevăzute în 
5. Legiuitorul stabilind calea | art. 826-—831 Cod. Com. 

“extraordinară de reformare a stă. Trib. Dolj Com. No. 5080/907 
rei de faliment prin reabilitare, a | în Pagini juridice No. 25/908. 
înțeles cazul cînd achitarea cere- Contra mai jos: 
„anţelor de către falit, are loc după 7. Se poate ridică, starea de  
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faliment cînd falitul face dovadă 
că a plătit toate creanțele sale, 
verificate şi neverifieate, căci în- 
dată ce nu e pasiv, nu mai poate 
fi nici faliment şi n'are nevoe fa- litul de vr'o altă formalitaţe ce- rută pentru reabilitare (art. 826 și urm. Cod. Com.) 

C. Apel Craiova I No. 12/907 în Pagini Juridice No. 25/908. 
8. Achitarea creanţelor după, “declararea. debitorului în stare de 

faliment și mai înainte ca sen- tina să fi rămas definitivă, are de efect, ridicarea acestei stări, iar 
nici de cum reabilitarea, care se face atunci cind plata creditorilor 
a avut loe după ce. sentința de declarare a rămas definitivă. 

C. Apel Galaţi o. 471908 în Dreptul No. 25/909. 
9. Din moment ce toți credi- 

torii, ce şi-au verificat creanțele 
la masa, falimentului, au fost in- tegral achitaţi, nu mai există nici 0 rațiune de a se continuă mai departe operaţiunile falimentului de oare ce codul comercial au- toriză închiderea procedurei fali- 
mentului chiar și atunei cînd ere- ditorii verificați au primit numai 0 cotă determinată prin statul de repartiție al preţului eșit din vin-- zarea averei falitului, deci, cu atiţ mai mult cuvînt, cînd creditorii au fost integral plătiţi, urmează a se închide falimentul. 
Că argumentul tras de tribunal din temerea de a se prezintă în viitor creditorii necunoscuţi pînă acum, este neintemeiat, de oare ce dacă eventual sar ivi Vrun ere- 

ditor, acesta. va putea cere re- deschiderea stărei de faliment. 
Tribunalul săvirșește un exces de putere, cînd judecă că stareu de faliment nu a încetat și res- pinge cererea falitului de a i se da în primire activul falimentu- 
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lui, deși constată că el a achitat integral pe toţi creditorii verifi- caţi. 
C. Cas. I17 No. 552/9711 în C. Jud. No. 70J9u1. 
10. Prin achitarea integrală a toturor datoriilor— necesară pen- îru ca falitul să poată obţine re- abilitarea sa, — trebue a se înţe- lege plata reală și efectivă, sau un mod de stingerea datoriilor care să echivaleze cu plata. 
Apel Rennes 11 Sept. 1846. 
În acest sens: va trebui asimi- lată plăţei compensațiunea legală, confuziunea asupra aceluiași cap a calității de debitor şi de cre- ditor; 
Astfel în caz cînd falitul, după ce a achitat tot pasivul său, ră- mine debitor numai către o sue- cesiune, la care el] este chemat. împreună cu alții, nu va fi sufi- cient spre a obține reabilitarea, de a face ca datoria să treacă, asupra sa ca parte succesorală, va trebui încă să se stabilească, în mod cert partea succesorală a falitului ; în caz contrar falitul spre a obţine reabilitarea trebue să achite comoștenitorilor dato- ria sa. 

Apel Pau 19 April 1853. 
N. dar nu trebue conside- rată ca echivalentul plăţei, nici NOvaţiunea—care nu face de cit să substitue un angajament nou, unei datorii vechi, 
Cas. fr. 17 Nov. 1857; în Co- hendy-Darras. 
12. Datoriile ce trebuese a fi achitate de falit pentru a obţine reabilitarea, sunt acele cari con- stituese pasivul falimentului. nu și acele cari au fost contractate după faliment. 
Falitul, trebue să plătească nu numai capitalul datoriilor sale, ci în mod integral şi interesele.
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Este întrebarea : din ce moment 
curg aceste interese ? 

Dacă e vorba de o creanţă pro- 
ducătoare dejă de interese—con- 
venţionele sau moratorii.—înainte 
de declararea falimentului, aceste 
interese continuă a curge contra 
falitului, după faliment ca şi îna- 
inte : căci declaraţiunea falimen- 
tului, nu suspendă curgerea do- | 
binzilor de cît numai față de masă, 
și nu și față de faliţ.   
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Cas. fr. 17 lan. 1893; Apel Pa- 
ris 1 Dec. 1892. Comp. Lyon Caen 
et Renault VII No. 271; Phaller 
No. 1911; în Cohendy-Darras. 

13. Reabilitarea unui falit nu 
poate fi admisă înaintea închide- 
rei acţiunei publice și banerutarii 
simpli nu o pot obţine de cit după 
ce își vor fi făcut pedeapsa. 

0. Cas. 11 744/900 Bul. pag. 
104. 

Notă. 1. În legea din 1900 mai figurau următoarele 2 aliniate 
abrogate prin legea din 1902: 

„Faliţii neconcordatari, sub pedeapsa preserisă de lege pentru 
„banerută frauduloasă. vor fi incapabili să exercite profesiunea de 
„comerciant, fie personal, fie prin persoane interpuse. Se consideră, 
„de drept ca persoane interpuse cele prevăzute în art. 812 C. Civil. 

„In cazul art. 881 se va putea acordă cireumstanțe atenuante 
„dacă registrele n'au fost ţinute în regulă, 

2. Cererea de reabilitare formată conf. art. 827 Cod. Com. se va formă pe timbru de 30 bani, întru cît nici uâ text din legea, tim- 
brului nu supune la o altă taxă asemenea cereri. 

În ce privește opoziţiunile celor interesaţi, legea, timbrului iarăși 
nu prevede nimie. Mai mult încă din cuprinsul art. 828 și 829 Cod. 
Com. reiesă că o simplă petiție se va adresă grefei de cel interesat, 
iar tribunalul, va statuă (în camera de consiliu) ascultind pe falit şi 
examinind actele depuse și întâmpinarea oponentului, 
figură ca parte în proces. 

care nu. poate 

3. În ce privește apelul falitului vizat de arţ, "829, va fi pe 
timbrul de 20 lei și taxa specială 100 lei (art. 24 al. 2 1. timbr.) întru 
cit acest apel se referă la o sentință 
este generic. 

a tribunalului și art. 24 ]. timbr.' 

 



TITLUL VI 

Despre încetarea şi suspendarea falimentului 

„CAPITOLUL 1 

Despre neajungerea activului 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 832. Dacă operaţiu- 
nile falimentului nu vor pu- 
tea continuă în mod util 
din cauza insuficienţei acti- 
vului, tribunalul, ascultind 
pe judecător şi pe îalit, 
va putea declară, chiar din 
oficiu, încetarea acelor ope- 
raţiuni. 

Această declaraţiune va 
reintegră pe creditori în 
exerciţiul drepturilor lor a- 
supra bunurilor îalitului, 
menținindu-se în privinţa 
acestuia efectele declaraţiu- 
nei de faliment. 

(Com. 717, 833, 936; Ital. 
817; Fr. 528; Belg. 536, 4%), 

Bibliogrâăfie. 
p. 187: Vidari VIIIp. 673 urm. ; 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 817. Se non possono 
essere continuate utilmente 
le operazioni del fallimento 
per insuificienza di attivo, 
il tribunale pud dichiarare 
anche d'ufficio la cessazione 
delle operazioni stesse, sen- 
titi il curatore, la delegazio- 
ne dei creditori ed il fallito. 

Questa dichiarazione res- 
tituisce i creditori nell'eser- 
cizio dei loro diritti sui beni 
del fallito, salvi rispelto a 
questo gli efietti della di- 
chiarazione di fallimento. 

* 

V. Dimitriu curs; Cezărescu-Dan p. 173 urm. :; Degre III Mase Dari II p. 123 urm.: Riviere p. 745 urm.; Thajler ed. 3 p. 1064 urm. : Namur III p. 251 urm.: Rogron p. 1100 urm. ; Cohendy- Darras II p, 165 urm.; Al, Ingaramo p. 515. urm. 

CODUL COM. ROMÎN 
Art. 833. Falitul şi orice 

CODUL COM. ITALIAN 
Art. 818. II fallito e qua-



Art. 882—833 

interesat va putea ori cînd 
cere tribunalului revocarea 
sentinţei prin care s'a decla- 
rat incetarea operaţiunilor 
falimentului, plătind chel- 
tuelile judecăţei arătate în 
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| lunque altro interessato pud 
in ogni tempo chiedere al 
tribunale la rivocazione del- 
la sentenza che dichiara la 
cessazione delle operazioni 
del fallimento, pagando le 
spese del provvedimento in- 
dicato nell'articolo prece- 
dente e dando cauzione per 
le spese ulteriori. Se la ri- 
vocazione € ammessa, si 
procede secondo le dispo- 

arlicolui precedent și dind 
cauţiune pentru cheltuelile 
ulterioare. 

Dacă revocaţiunea este 
admisă, se va procede con- 
form primului aliniat al 
ari. 825. sizioni dei primo capoverso 

(Com. 825, 832; Ital. 818; del/'articolo 815. 
Fr. 528; Belg. 536, 40). 

Bwbhografia sub art. 832. 

Doctrină. 1. Încetarea operaţiunilor falimentului trebue a se 
pronunţă de tribunal prin o sentință motivată aseultindu-se judecă- 
torul sindic și falitul și această sentință este definitivă nesuscepti- 
bilă de opoziție sau apel, conf. art. 944; se poate pronunță chiar și 
din oficiu și în camera, de consiliu a tribunalului. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1450 și urm.). 
2. În doctrină e controversată chestiunea efectelor încetărei 

"operațiunilor falimentului. 
a). O părere este că încetarea e relativă numai la operaţiunile 

falimentului iar nu propriu zis la încetarea stărei de faliment; acea- 
stă stare continuă şi efectele ei relative la falit se menţin ; organele 
administrative nu numai că funcţionează, dar în special sindicul va 
fi dator ori cind,a reprezintă pe falit în acţiunile ce-l privesc, căci 
efectele : desesizărei menţinîndu-se, falitul nu se poate prezintă, 
textul 832 prevede că creditorii sunt reintegraţi în exercițiul drep- 
tului lor asupra bunurilor falitului, adică fie care va putea urmări 
individual aceste bunuri ; dar în privința falitului efectele declara- 
țiunei de faliment se menţin. 

b) Se susține o altă părere că textul legei noastre nu poate da 
loc la îndoială, că organele administrative: au încetat cu totul de a 
funeţionă și prin urmare și dreptul sindicului de a reprezintă pe falit ; 
căci conf. art. 833 comb. cu 825, sindicul va fi rechemat la însărei- 

- narea, lui, deci în acest interval încetează însărcinarea sa ; dar înce- 
tind ageste organe se înţelege uşor că falitul trebue să figureze singur 

  
  

a
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în toate acteie ce-l privesc. E] putind fi urmărit de creditori, va 
putea și plăti acestora, plăţile efectuate trebue să se considere va- 
lide. Obiecţiunea ce se trage din expresiunile „că în privinţa falitului 
se menţin efectele declaraţiunei de faliment“ trebue înlăturală, căci 
spiritul legei nu e acel ce se tinde ai se da. În adevăr „în privinţa. 
falitului“ adică „în privinţa lui personal“ sau „în privinţa, persoanei 
lui“ se menţin efectele relative la persoana falitului, pe cînd toate 
efectele relative la bunuri încetează, ceia ce se recunoaște în sistemul 
adoptat de această din urmă părere. | , 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 145% și urm.). 
Notă. Prima părere e împărtășită la francezi de Bedarride II 

No. 711; Renouard | p. 118; Alauzet VII No. 2720; Bravard et De- 
mangeat V p. 492; Boistel No. 1028; Lyon Caen et Renault VIII No. 
766; 'Phaller No. 2160; Ruben de Couder V No. 652. 

3. Mase Dari susține că. prin încetarea operaţiunilor falimen- 
tului din lipsă de activ, creditorii redobîndese exerciţiul drepturilor 
lor față de falit. pentru cazul cind acesta ar dobindi bunuri asupra cărora creditorii să-și poată valorifică creanțele lor. În mod egal prin închiderea falimentului din lipsă de activ, creditorii își redobîndese drepturile lor, răminînd liberi de a le exercită contra falitului în mod individual. Astfel creditorul care—după închiderea falimentului din lipsă de activ—urmărește bunurile debitorului său falit, lucrează numai în avantajul său și obține plata parţială sau totală a creanţei sale, fără ca prin aceasta să favorizeze ori să prejudicieze pe ceilalți „creditori și nici chiar pe falit față de alţii. 

Acest principiu pus,.a determinat jurisprudenţa să decidă că dnpă închiderea falimentului în cazul 817 (832 romin) Cod. Com., un creditor al falitului pentru noi creanţe, nu poate cere a fi declarat a doua oară: un comerciant în stare de faliment; singurul drept ce lar avea ar fi să ceară redeschiderea procedurei , falimentului re- vocîndu-se sentinţa prin care s'a declaraţ încetarea, operațiunilor 
falimentului. 

Mase Dari del tallimento II p. 124 urm, 
4. Legiuitorul nu spune dacă revocarea, sentinței trebue a se face în ședință publică și dacă au Joe desbateri în mod contradictor ; din contra sar părea că întru cit încetarea operaţiunilor se poate face chiar din oficiu, în camera de consiliu și revocarea acestei dis- poziţiuni cată a se face în același nod, mai cu seamă cînd vr'un creditor intervine pentru revocare, susținînd că a descoperit existenţa unei averi dosite ; dacă ar fi să se citeze pe falit și să urmeze dez- bateri, s'ar putea prea bine ca pină cînd să se pronunţe senținţa să
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nu se mai găsească de cît urmele acelei averi. 

42] 

Sentința pronunțată 
asupra cererei de revocare nu e supusă nici opozițiunei nici apelului. 

- (V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/9411 p. 1455). 
5. Dacă tribunalul revoacă încetarea operațiunilor, reehiamă 

pe judele: sindic la însărcinarea sa,.ori îl va numi din nou; acesta va 
îndeplini toate operaţiunile cerute de procedura; falimentului. 

Falimentul fiind în stare de funcţionare, falitul va putea încheiă 
concordat, obține moratoriu, va putea obţine chiar reabilitarea. 

(V. Dimitriu idem p. 1456). 

Jurisprudenţă. î. Sentința prin 
care se închide operaţiunile fali- 
mentului pentru insuficienţă de 
aetiv,- lasă să subsiste efectele 
sentinței care a pronunțat fali- 
mentul. în special în ceia ce pri- 
vește pierderea pentru falit a ad- 
ministraţiunei tuturor bunurilor 
sale, chiar ale acelor cari ar pu- 
tea să-i vie posterior. 

In consecinţă, este nulă remi- 
terea făcută falitului posterior 
sentinței de închidere a operaţiu- 
nilor falimentului pentru. insufi- 
ciență de activ, a valorilor pro- 
venite falitului din succesiunea 
mamei sale. Sindicul este în drept 
a formă o acţiune pentm plata 
acestor valori contra aceluia eare 
era depozitarul lor. 

De altfel importă puţin că a- 
cesta din urmă ar fi fost de bună 
credință ; sentința care a creat 
incapacitatea falitului fiind ţinută 
ea cunoscută de toţi, cu începere 
de la data ei, fără ca această 
prezumpţiune să poată fi distrusă 
prin proba contrarie. 

C. Apel Dijon 23 Mart 1905 
Dreptul No. 50/905. 

2. Cînd falimentul sa închiş 
pentru lipsă de activ şi comer=- 
ciantul declarat falit întreprinde 
un nou comerţ, a doua cerere de 
declarare în stare de faliment 
este inadmisibilă, 

Trib. Prahova IL No. 14/9089 în 
Pagini Juridice No. 41/908; Tri, 

  

* 

Napoli S Iunie 1891 în Ingaramo.! 
3. In caz de încetarea opera- 

„țiunilor falimentului din cauza in- 
suficienței activului, falitul poate 
stă singur î judecată pentru a 
respunde la pretenţiunile îndrep- 
tate contra sa, fără a avea nevoe 
de asistența sau reprezentanța 
sindicului. 

Apel Palermo 30 Marte 1886 ; 
contra Cas. Palermo 7 Febr. 1888 
în Ingaramo. 

4. Declarată fiind încetarea v- 
peraţiunilor falimentului din lipsă 
de activ, încetează funcțiunile cu- 
ratorelui (la noi sindic) și eredi- 
torii pot reclamă direct contra 
falitului. 

In acest caz nouile obligaţiuni 
contractate de falit, vor putea fi 
atacate de vechii creditori, întru 
cît vor fi prejudiciabile intereselor 
lor; însă n'are acest drept și fa- 
Htul. 

__ Apel Messina 20 Febr. 1890, în 
Îngaramo. 

5. Incetarea operaţiunilor fali- 
mentului, pentru lipsă de activ. 
nu face să: înceteze desesizarea 
falitului. 

.. Prin urmare sumele primite de 
la falit de către unul din credi- 
torii săi.—după închiderea opera- 
țiunilor fâlimentului din cauza în- 
suficienței de activ—trebuese ra- 
portate masei credale, și prin ur- 
mare falimentul se va redeschide. 

Tot astfel se va urmă şi pentru
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plăţile ce vor fi efectuate prin 
compensațiune, după închiderea 
falimentului. 

Cas. fr. 5 Nov. 1879, 11 Aug, 
26 Oet. şi 10 Nov. 1885, 31 Mai 
1897, 4 lan. 1898; Apel Rouge 21. 
Marte 1851, 3 Mai 1879; Apel Pa- 
ris 8 Marte 1856, 18 Dec. 1858. 
10 Mai 1881: Apel Nancy 27 Iu- 
nie 1896; Apel Toulouse 11 Iau. 
1867; Apg Bordeauz 31 lulie 1879; 
Apel Nîmes 15 lan. 1881; Apel 
Ax 10 Marte 1884. 

6. Desesizarea cuprinde toate 
bunurile cari ar putea să-i parvină 
falitului posterior încetărei ope- 
rațiunilor ; aceste bunuri rămîn 

„afectate creditorilor anteriori fa- 
limentului, cu excluderea eredi- 
torilor celor noui. 

Apel Rouen 21 Marte 1852; A- 
pel Nâmes 15 lan. 1881. 

7. Dacă posterior închiderei o- 
perațiunilor falimentului pentru 
lipsă de activ, falitul cedează u- 
nui terţiu beneficiul contrastului 

  

Art. 832—833 

de asigurare, cesiunea- este nulă 
și sindicul este în drept a cere 
această nulitate. 

Apel Gentve 10 Sept. 1853. 
8. .... n'are importanța dacă 

cesiunea a fost făcută în profitul 
unuia dintre creditorii falimentu- 
lui, afară de cazul 'cînd această 
cesiune are drept. cauză o acţiu- 
ne individuală exercitată de acest 
creditor contra falitului, 

Apel Nancy 10 lan. 1899. 
9. Falitul conservă însă, — și 

după închiderea operaţiunilor fa- 
limentului — exerciţiul acțiunilor 
cari se referă la drepturile exelu- 
siv personale ale falitului ca și în 
timpul falimentului. 

Apel Paris 18 Iulie 1884. 
10. .... astfel falitul poate pre- 

tinde personal şi fără intervenţia 
sindicului plata salariului ce i s'ar 
datori pentru serviciile prestate 
după închiderea falimentului. 

Apel Aiz 23 lunie 1882. 
(No. 5—10 în Cohendy-Darras).



CAPITOLUL II 
Despre moratoriu 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 834. Dacă sentinţa 
declarativă de faliment a 
fost pronunţată după cere- 
rea creditorilor sau din o- 
ficiu, falitul, “justificînd cu 
probe valabile că încetârea 
plăţilor a fost consecinţa u- 
nor evenimente extraordi- 
nare și neprevăzute, sau în 
alt mod scuzabile, și stabi- 
lind cu documente sau cu 
dare de garanţii îndestulă- 
toare că activul patrimo- 
niuluisău covirșește pasivul, 
va putea să ceară tribuna- 
lului, în cele trei zile ce ur- 
mează după publicarea a- 
celei sentințe, ca să se sus- 
pende executarea ei 1). 

Cererea nu va putea fi 
primită dacă falitul nu a 
prezintat sau nu prezintă 
impreună cu dînsa Tegis- 
trele sale de comerţ_re- 
gulat_ ţinute, bilanţul său. 
comercial și o listă nomi- 

  

1). Potrivit art, 
pe timbru fix de 25 lei. 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 819. Se la sentenza 
dichiarativa del fallimento 
fu pronunciata ad istanza 
di creditori o di ufficio, il 
îallito, ove possa giustificare 
con valide prove che la ces- 
sazione dei pagamenti îu 
conseguenza di avvenimenti 
straordinari e impreveduti 
o altrimenti scusabili, e di- 
mostrare con documenti o 
con  prestazione d'idonee 
garantie che I'attivo del suo 
patrimonio superail passivo, 
pud chiedere al tribunale, 
nei tre giorni successivi alla 
pubblicazione della sentenza 
medesima, che si sospenda 
l'esecuzione di questa. 

La domanda non pud es- 
sere ricevuta, se il îallito 
non abbia presentato o non 
“presenti con essa i suoi li- 
bri di commercio regolar- 
mente tenuti, il suo bilan- 
cio commerciale e un elenco 

25 al. 6 din legea timbrului cererea de moratoriu se va face
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nativă de toţi creditorii săi, | nominativo di tutti i suoi 
cu arătarea domiciliului și | creditori coll'indicazione de! 
a sumelor creanţelor lor. loro domicilio e della som 

(Com. 22 și urm., 703 şi| ma dei loro crediti. 
urm:, 844; Ital. 819; Belg. 
593, 594). 

Bibliografie. V. Dimitriu curs; AL Degr6: Scrieri juridice III p. 187 urm. ; Mas6 Dari: del fallimento IL p. 127 urm. ; Vidari. VIII p. 681 urm.; Ingaramo p. 516 urm:; Namur: Code de Commerce belge III p. 395 urm. 

Doctrină. 1. Prin moratoriu, ce. derivă de la expresiunea _mora, 
înțelegem suspendarea pe un timp determinat a urmăririlor indivi- 
duale sau colective, acordată de tribunalul comercial, după asculta- 
rea creditorilor unui debitor, ce justifică că încetarea plăţilor se da- 
torește unei cauze scuzabile și că activul său covirșeşte -pasivul ce 
are. Scopul ce se urmărește este ca înlăuntrul acelui termen să sa- 
tisfacă pe creditorii acelui debitor. Această instituţiune nu e opera 
timpurilor moderne, ea s'a născut încă din timpurile antice şi s'a 
transmis prin seria veacurilor pînă în evul modern, suferind diverse 
schimbări în caracterul și condiţiunile ce: legiuitorul i-au impus. .Re- 
gulamentată și codificată în regulă, a fost în Austria, încă de pe 
timpul împărătesei Maria Tereza, care sa arătat pururea geloasă 
pentru desvoltarea comerţului. Dar utilizarea moratoriului a fost în 
urmă înlăturată de către regulamentul general al împăratului Gius- 
seppe II. 

In Italia moratoriul fu regulamentat prin noul codice din 18$2 
deși mai înainte se obicinuiă a se acordă suspendări în favoarea 
debitorilor. Din codicele italian a fost împrumutat și de legiuitorul 
nostru din 1887, care l'a prevăzut în art. 832—843 inclusiv, iar le- 
giuitorul din 1895 nu întroduce nici o modificare. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1501 urm.). 
2. Falitului, care a fost declarat, după cererea sa proprie, în stare 

de faliment, îi este ridicată aptitudinea de a dobindi moratoriul, ceia 
ce este și rațional, căci atît creditorii cît şi tribunalul din oficiu. 
cînd provoacă declararea falimentului se întemeiază pe prezumpţiunea 
că încetarea plăţilor va duce la, insuficiența mijloacelor pentru în- 
deplinirea angajamentelor contractate de fostul comerciant, falitul 
poate dovedi că această insuficiență, pentru moment, este datorită 
unor împrejurări străine de voinţa sa, împrejurări ce pot fi înlătu- 
rate, în cit temerea creditorilor să nu se mai găsească întemeiată. 
Din contra dacă el singur a cerut declararea sa în faliment, el are 
certitudinea că nu se mai găsește în poziţiune de a cere acordarea
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unui moratoriu, pentru ca înlăuntrul unui termen determinat, să: 
poată ajunge a fi în regulă față de creditori, fiind suspendată -urmă- rirea acestora, . , 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/0911 p. 1504 urm.). 
3. O egalitate între activ și pasiv nu va putea servi falitului 

pentru dobîndirea moratoriului, căci nu star putea ști cu certitudine 
| 

i 
i 

i dacă vr'o modificare în valorile ce compun activul sau garanţiile. nu | 
ar mieșură siguranța creditorilor, știut fiind că prin moratoriu nu se ! 
urmăreşte vre-o remitere de datorii ci numai o suspendare a plăţilor. j 

(V. Dimitriu idem .p. 1506 urm.) ă 
4. Moratoriul mai poate fi cerut de cel ce 

contra sentinței deelarative de faliment? 
Vidari (VIII p. 692 urm.) susține negativa: pentru că cele două 

căi deschise de lege au scopuri esențialmente opuse ; prin opoziţie 
se ţinteşte a se revocă sentinţa declarativă și a se înlătură starea 
de faliment cu toate efectele ei desţul de grave; moratoriul din contra 
presupune în mod necesar starea de faliment, și starea de încetare 
de plăţi; ceia ce se cere prin moratoriu este a se recunoaște că 
încetarea plăţilor se datorește unor evenimenţe extraordinare, ne- 
prevăzute sau în alţ mod seuzabile, și că falitul dispune de un activ 
suficient spre a plăti integral toate datoriile sale. Prin urmare odată 
ce falitul a făcut opoziţie contra senținței declarative, nu mai poate 

a făcut opoziţie 

fi primită şi cererea sa de moratoriu, întru cit a făcut două cereri 
absolut opuse și cari nu se pot conciliă în materie de faliment. 
Jurisprudenţă. 1. Pentru ca 

cineva să poată obţine moratoriu, 
trebue, după art. 834 Cod. Com. 
să justifice cu probe valabile că 
încetarea plăţilor a fost consecinţa 
unor evenimente extraordinare și 
neprevăzute, sau în alt mod scu- 
zabile și să dovedească că acti- 
vul covîrșește pasivul. 

Criza prin Gare trece întreg co- 
merțul la un moment dat, nu poate 
motivă o cerere de moratoriu ; le- 
giuitorul în art. 834 G. Com.a 
înțeles prin evenimente extraor- 
dinare și neprevăzute, nu o stare 
generală. ci o stare de fapt par 
ticulară unui comerciant. 

Trib. Ilfov Com. No. 2476/900 
în Dreptul pe 1900 p. 586 şi No. 
:3406/900 în C. Jud. No. 4/901. 

  

2. Comereiantul declarat faliţ 
poate, dacă sentinţa declarativă de 
faliment a fost pronunțată după 
cererea creditorilor sau din oficiu, 
să ceară tribunalului, în cele 3 
zile ce urmează după publicarea, 
acelei sentințe, ca să suspende 
executarea ei, adică să i se a. 
corde un moraţoriu. ” 

Pentru a obţine acest moratoriu 
dinsul trebue să. dovedească ; că 
încetarea plăţilor e datorită unor 
evenimente neprevăzute sau altor 
împrejurări scuzabile ; că activul 
patrimoniului său covirșește pasi- 
vul, dovedind aceasta cu docu- 
mente, ori cu dare de garanții 
îndestulătoare și aceasta pentru a 
se probă că creditorii vor fi plă- 
tiţi- integral, de esența moratoriu-
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lui fiind plata integrală a credi- 
„torilor; căci de îndată ce activul 
este inferior pasivului și deci ere- 
ditorii nu se pot plăti integral, 
legea nu permite moratoriul ci 
cel mult concordatul ; că regis- 
trele sunt ţinute în regulă ca 
formă și ca conţinut. Afară de 
aceasta, în judecata cererei de 
moratoriu trebue să se țină sea- 
mă mai ales de părerea majori- 
tăței în număr, a creditorilor pre- 
zenţi, dacă această părere este 
întemeiată pe acte ori constatări 
din cari să reiasă îndeplinirea, 
condiţiunilor legei. adică să reiasă 
că activul debitorului coviîrșește 
pasivul. 

Trib. Roman 2 Mai/903 în C. 
Jud. 65/903. Idem pe 1908 în 
Dreptul pe 1998 p. 322. 

3. Cererea de moratoriu nu e 
4 suficientă pentru a justifică o stare 
de încetare de plăţi și deci a de- 

"termină declararea în stare de 
faliment, după respingerea cere- 
i rei de moratoriu, ci mai trebuese 

* și alte dovezi de încetare reală de plăţi. 
3406900 în C. 

   
Trib. Ilfov No. 

Jud. No. 1/901: 
4. Cererea de moratoriu trebue 

să fie propusă tribunalului în cele 
trei zile succese publicaţiunei 
sentinței declarative de faliment ; 
nu este admisibilă nici o proro- 
gare a acestui termen. 

> Prib. Com. Napoli 1 Mai 1883, 
în Îngaramo. 

5. Dispoziţiunile privitoare la 
moratoriu sunt aplicabile chiar și 
societăţilor comerciale. 

Administratorii unei societăţi 

Art. 834 

pot cere moratoriul tără o prea- 
labilă deliberare a societarilor. 

Cererea de moratoriu nu e ad- 
„misibilă dacă nu este însoţită de- 
„depunerea, tuturor registrelor fără 
"deosebire dacă sunt sau nu pres- 
-crise de lege pentiu uzul comer- 
„cial ; se vor mai depune și toate 
„actele și documentele trebuitoare 
pentru a justifică regulata ţinere 
a registrelor și motivele cererei. 

Apel Torino 17 Sept. 1883, în 
Ingaramo. 

6. Evenimentele cari au cauzat 
încetarea plăţilor, nu pot fi soco-- 
tite ca extraordinare. neprevăzute 
sau în alt mod scuzabile, conf. 
art. 819 (romiîn 834) Cod. Com. 
dacă comerciantul le-ar fi putut 
evită uzînd de prevedere şi o 
mai atentă intuiţie a evenimen-- 
telor, baza vieţei comerciale. 

Apel Venezia 25 Mai 1891.   

  

7. Spre a se acordă moratoriul, 
trebue să existe activul mai mare 

„de cit pasivul nu numai în mo- 
« mentul cind comereiantul prezintă 
“bilanţul său, ci şi în momentul 
cind tribunalul pronunță sentinţa. 
asupra cererei moratoriului. 

Apel Venezia de mai sus. 
8. Este inoportună acordarea 

moratoriului, cînd cea mai mare 
parte din averea comerciantului 
este ipotecată sau dată în gaj, 
pentru că creditorii ipotecari sau 
privilegiați pot cere executarea 
asupra acestor bunuri, cu toate. 
că sa acordat moratoriu debito- 
rului lor. 

Apel Venezia idem ; (No. 6—8 
din Îngaramo p. 517). 

Notă. 1. Condiţiunile cerute pentru a se putea cere acordarea moratoriului sunt cele arătate în art. 831 Cod. Com.: 
a) Calitatea de comerciant ; 

protejă interesele comercianților e 
din cari cauză nu pot îndeplini o 

moratoriul este instituit pentru a 
ari se găsesc în momente de jenă, 

bligațiunile ce și-au luat.
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Legiuitorul italian și după el cel romîn, spre deosebire de cel neerlandez și belgian, au prevăzut moratoriul nu numai ca un mijloc 
de a preveni falimentul ci,—dacă falimentul s'a declarat—și ca un 
mijloc de a suprimă falimentul. Deci numai comercianților li se poate: 

„ acordă moraftoriul, căci numai ei pot; fi declaraţi faliţi ; aceiași fa- 
„ voare cată a fi aplicată și societăților comereiale legal constituite. 

b) Cel ce solicită morâtoriul să justifice cu probe valabile, că îi 
starea sa precară este consecința unor evenimente extraordinare și: i 
neprevăzute sau înr alt mod scuzabile. : i 

Să probeze de exemplu că nu poate face faţă plăţilor din cauza: - 
unui sinistru, a unei scăderi brusce a valorilor sau mărfurilor, din: 
cauza unui războiu, ete., chestiuni de fapt; lăsate la suverana, apre-: 
ciere a “instanţelor de fond. ! 

c) Să facă dovada cu registrele și documentele sale comerciale. 
că activul patrimoniului său covirşește pasivul. Si 

D-l Dimitriu în cursul comereial susține că o egalitate între: activ și pasiv n'ar putea servi pentru dobindirea moratoriului..., găsim 
întemeiat acest mod de a vedea, întru cît legea este destul de clară cînd zice că activul să covirşeascii  pasivul. Cu cît? e chestiune de: apreciere pentru tribunal ; în tot cazul, aceasta e o condiţiune pentru 
admisibilitatea cererei de moratoriu. i 

Asupra acestei a, treia condițiuni codul comercial belgian (art. 
593) cere ca comerciantul să poseadă „bunuri sau mijloace îndestu- 
„lătoare pentru a satisface pe toţi creditorii în capital şi interese“. Cum vedem după legea belgiană moratoriul ar fi admisibil și în cazul 
cind activul și pasivul ar fi egale ; această, indulgență se explică 
căci legea belgiană w'acordă moratoriu și faliților. 

Aceste sunt condițiuni de fond; legea mai cere și condițiuni 
de formă: 

d) Declararea în stare de faliment a comerciantului care soli- cită moratoriul să nu fi fost pronunțată după cererea sa. | 
e) Să nu treacă mai mult de trei zile dela publicarea sentinţei 

declarative și pină cind se cere moratoriul, 
Aceete din urmă 2 condițiuni se referă numai la moratoriile 

cerute de faliţi. a 
/) Odată cu cererea de moratoriu comerciantul, declarat sau nu 

falit, e dator să prezinte registrele sale de comerţ regulat ţinute, 
bilanţul și o listă nominativă a tuturor creditorilor săi.: cu menţiunea 
domiciliului și a sumelor creanţelor lor. 

Prin registre regulat fimute, legiuitorul înțelege registrele -obli- gatorii (art. 22 1. com.) vizate pentru începerea și terminarea în ele-
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a operaţiunilor comereiale ; (art. 26, 27 Cod. Com.) registrele trebue 
să le prezinte pe 10 ani (argument din art. 30 Cod. Com.) 

Neindeplinirea unora din aceste condițiuni, face inadmisibilă 
“cererea pentru acordarea moratoriului. 

2. Dacă se poate acordă moratoriul şi în caz cind falimentul 
“s'a declarat după moartea comerciantului ? 

D-nii Cezărescu și Dam în Codul: Comercial adnotat susțin 
-afirmativa : | 

a) Pentru că atunci cînd e vorba de: acordarea moratoriului, 
legea nu distinge între falimentul declarat în timpul vieţei comer- 
ciantului și falimentul declarat după moarte. . 

5) Pentru că moștenitorii, fie puri şi simpli, fie beneficiari. au 
interes la acordarea moratoriului. Și în cît priveşte pe moștenitorii 
“ce au acceptat moștenirea pur și simplu n'au nevoe de nici o de- 
monstrare alta pentru a arătă interesul lor în cererea, de moratoriu 
dar chiar moștenitorii beneficiari au interes pentru ca să evite efec- 
tele multiple și triste ale declaraţiunei falimentului. 

Comp. Vidari VIII No. 691; Mase Dari | p. 136 urm. 
Asupra acestei chestiuni legiuirea comercială belgiană este precisă: 

„ln caz de decesul unui comerciant, moratoriul va putea fi 
acordat moștenitorilor beneficiari, pentru cauzele și în condiţiunile 
paragrafului precedent“. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 835. Președintele, ve- 
rificind prezintarea regis- 
trelor, a bilanţului și a listei 
creditorilor, va ordonă con- 
vocarea acestora 
judecătorului sindic pentru 
a discută cererea de mora- 
toriu şi va fixă, la trebuinţă, 
o zi care să nu fie poste- 
rioară zilei primei adunări 
ordonată prin sentința de- 
clarativă de taliment. 

Această ordonanţă se va 
„notifică imediat judecătoru- 
lui sindic și tuturor credi- 
torilor prin îngrijirea fali- 
tului. 

înaintea | 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 820. II presidente, 
verificata la presentazione - 
dei libri, del bilancio e del- 
l'elenco dei creditori, ordina 
una convocazione di questi 
dinanzi al giudice delegato 
per discutere sulla domanda 
di moratoria, e prefigge al- 
luopo un giorno non pos- 
teriore a quello della prima . 
adunanza  ordinata colla 
sentenza  dichiaraliva del 
fallimento. 

Tale ordinanza € notifi- 
cata immediatamente al cu- 
ratore ed a tutti i creditori. 
a cura del fallito.
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Această ordonanţă nu va 
impedică îndeplinirea acte- 
lor decurgind din declara- 
țiunea de faliment în pri- 
vinţa persoanei şi bunurilor 
falitului. 

(Com. 708, 834. 836, 943; 
Ital. 820; Belg. 595, 10—30). 

Art. 836. Procesul verbal 
al adunărei trebue să arate 
numele şi pronumele cre- 
ditorilor cari au compărut 
și declarațiunile fie căruia 
dintr înșii şi a judecătorului 
sindic, în privinţa veracită- 
ței fiinţei fie cărei creanţe, 
a cererei de moratoriu și a 
duratei lui. 

Va trebui asemenea să 
arate propunerile măsurilor 
conservatorii necesare, mo- 
durile de lichidaţiune prin 
bună înțelegere şi persoa- 
nele cărora se poate încre- 
dinţă administraţiunea sau 
supravegherea patrimoniu- 
lui falitului în timpul mo- 
ratoriului. 

(Com. 835, 938 și urm.; 
Ital. 821; Belg. 595, 40, 5). 

Art. 837. La cea dintăi 
audienţă care va urmă după 
ziua adunărei sus zise, tri- 
bunalul va statuă contra- 
dictoriu cu falitul, cu jude- 
cătorul sindic şi cu. credi- 
torii intervenienţi asupra 
cererei de. suspensiune, ţi- 
nînd mai cu seamă compt 
de dorinţa exprimată de ma- 
joritatea creditorilor. - 

  

    

  

L'ordinanza stessa non e: 
di ostacolo alla prosecuzio- 
ne degli atti conseguenti alla 
dichiarazione del iallimento 
rispetto alla persona ed ai 
beni del fallito. 

Art. 821. Il processo ver- 
bale dell'adunanza deve in- 
dicare il nome e il cogno- 
me dei creditori comparsi e 
le dichiarazioni di ciascuno 
di essi e del curatore, in- 
torno alla verită ed entită 
dei singoli crediti, alla do- 
manda di moratoria ed alla 
durata di questa. Deve pure 
indicare le proposte dei prov- 
vedimenii conservativi che 
Occorrono, dei modi di li- 
(uidazione amichevole e 
deile persone alle quali pos- 
sa aftidarsi lamministrazi- 
one o la sorveglianza del 
patrimonio del. fallito du-. 
rante la moratoria. 

Art. 822. Nella prima u-- 
dienza successiva al giorno. 
dell'adunanza suddetta, il 
tribunale, in contraddittorio 
del fallito,. del curatore e 
dei creditori che interven- 
gono, pronuncia sulla do- 
manda di sospensione te- 
nendo conto speciale del 
voto espresso dalla maggio- 
ranza dei creditori, e, qua-
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lora ritenga tale domanda 
ammessibile, 
„10 stabilisce il termine 
della moratoria che non 
pud superare i sei mesi ; 

2% ordina al debitore di 
far constare entro i] detto 
termine di aver soddisfatto 
tuiti i suoi debiti: scaduti, 
o di aver ottenuto daicre.- 
ditori dilazione al] paga- 
mento ; : 
3 prescrive i provvedi- 

menti conservativi e le cau- 
tele che reputa necessarie 
a garantire lintegrită del 
patrimonio del debitore; 

0 nomina ună commis- 
sione di creditori incaricata 
di sopraintendere all'ammi- 
nistrazione ed alla liquida- 
zione del patrimonio caduto 
nel fallimento. 

La sospensione della pro: 
cedura comimerciale di fal- 
limento non impedisce i] 
corso del procedimento pe- 
nale. 

„Dacă tribunalul găsește 
„această cerere admisibilă, 
el ea următoarele măsuri : 

1. Fixează termenul mo- 
ratoriului, fără ca acest ter- 
men să poată trece peste 6 
luni: 

2. Ordonă debitorului ca, 
înăuntrul aceluiaşi termen, 
să producă dovadă cum că 
a plătit toate datoriile sale 
ajunse la scadenţă, sau că a 
obținut de la creditori a- 
minarea plăței ; 

3. Prescrie măsurile con- 
servatorii şi precauţiunile 
ce va crede necesarii pentru 
a asigură integritatea pairi. 
moniului debitorului ; 

4. Numeșşte o comisiune 
de creditori însărcinată de 
a supraveghea administra- 
țiunea şi lichidarea palri- 
moniului căzut în faliment. 

Suspendarea. procedurei 
comerciale a falimentului 
nu impedică cursul urmă- 
rirei penale. . 

(Com. 714, 845, 881 urm. 
"938, 943; Ital. 899; Belg. 
997—600). 

Bibliografie. T. Stelian curs: V. Dimitriu curs : Cezăreseu-lDan p. 179 urm. ; Vidari VIII p. 693 urm. ; Mas Dari II P: Î4i urm.; Namur [1] p. 40i urm.: Ingaramo p. 517 urm. - 

    

      

    

              

   
   

Doctrină 1. Îndată ce intervine sentinţa tribunalului, prin care se acordă moratoriul, procedura falimentului e pusă în suspensie. ea nu e ridicată cu totul, dar nici 0 operațiune prescrisă de această - procedură nu mai poate avea loc, organele administrative ale fali- mentului nu sunţ revocate, dar nici nu funeționează ; cel mult jude- cătorul sindic are direcțiunea asupra lichidărei activului şi stingerei pasivului, pentru ca nu cumva falitul să poată, de acord cu comi-
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siunea creditorilor să fraudeze pe ceilalți creditori. Această suspen- dare însă a procedurei falimentului nu are efect de cit asupra pro- “cedurei comerciale a falimentului “nu și asupra, urmărirei penale, ceia 

de cit de a denunţă tribunalului fraudele pe cari le comite debitorul 
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ce o spune formal legiuitorul în al. ultim din art, 837. 
(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1517). 
2. Codul comereial romîn prevede în art. 837 al. 4. că tribu- “malul acordind moratoriul va numi o comisiune de creditori, însăr- cinată a supraveghiă administraţia și lichidarea patrimoniului. 
La citirea acestui articol de lege, var crede că legiuitorul a luat în acest mod toate măsurile pentru a garantă pe creditori. In 

practică însă, această comisiune de supraveghere n'are nici un rol și este departe de a constitui vr'o garanţie serioasă pentru creditori. 
In întreg Cap. II „Despre moratoriu“ nu găsim de cit două ar- 

ticole cari vorbese despre această comisie de supraveghere : art. seri 37 al. 4 care impune tribunalului obligaţiunea de a numi 6 astfel de 
comisiune și art. 838 care vorbește despre lichidaţiunea voluntară 4 activului falimentului, în care caz operaţiunile se vor face cu con- cursul comisiunei de supraveghere și sub direcțiunea judecătorului 
sindic. In acest eaz numai, tribunalul, autorizind constituirea de ipo- teci, gajuri, vinzări, eic., va ascultă și comisia de supraveghere. 

Nicăeri legea nu vorbește despre rolul comisiunei de guprave- here, cînd moratoriul este acordat înainte de declararea în faliment și cînd se cere moratoriul nu pentru lichidarea ci pentru continua- rea comerţului. De asemenea legea nu spune nimic despre răspun- derea acestei comisiuni față de ceilalți creditori. 
Dim cauza lipsei unui text de lege, jurisprudenţa (Apel Genova 

15 Iunie 1889, Giurispr. italiana, 612) eu drept cuvint a hotărit că, comerciantul în stare de moratoriu înainte de faliment, nu pierde personalitatea sa juridică, poate continuă singur comerţul său, n'are 
mevoe să fie asistat de comisiunea de supraveghere cînd face plăţi, 
cînd vinde mărfurile sale în mod obicinuit, sau cînd contractează 
noui datorii. 

De asemenea sa hotăriţ de instanţele judecăţorești că, comi- 
siunea de supraveghere nu poate luă din mîna comerciantului în 
moratoriu, administrațiunea comerțului său și că avînd numai un rol 
cu totul pasiv, nu poate fi trasă “la, răspundere de ceilalţi creditori, chiar cînd la sfîrșitul moratoriului, activul ar fi dispărut în mare parte. 

În cel mai bun caz, comisiunea de supraveghere n'are alt. rol 

în moratoriu, și să ceară, pe cale principală, revocarea moratoriului, -Ori acest drept îl au toţi crediturii, în contormitate cu art. 841, și 

7
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rare ori vom vedea că cei din comisivnea de supraveghere, vor face 
astfel de cereri, căci știind că n'au nici o răspundere, preferă mai 
în totdeauna să tacă, să-și conserve rolul pasiv, spre a fi cu prefe- 
rință achitaţi de debitorul lor, 
lor tăcere. 

drept recompensă pentru această a, 

(Mihai G. Valerianu în C. Jud. No. 28/905). 

Jurisprudenţă 1. Convocarea în 
termen scurt a creditorilor, pen- 
tru a se pronunţă asupra cererei 
de moratoriu, se face prin seri- 
sori recomandate la poştă de că- 
tre judecătorul sindic (art. 937 C. 
Com.) iar nu conform regulelor de 
drept, comuna prevăzut de pr. civ. 

În tot intervalul cit durează 
moratoriul, creditorii anteriori a- 
cordărei lui nu pot înființă seches-. 
tre asigurătoare asupra averei de- 
bitorului lor. E 

C. Apel Buc. 1 No. 83/900 în 
Dreptul pe 1900 p. 671. : 

2. Odată ce tribunalul acordă 
un moratoriu, nu mai este tre- 
buinţă după expirarea termenului 
a se da o nouă sentință prin care 
să se constate îndeplinirea obli- 
gaţiunilor impuse și închiderea 
procedurei moratoriului, căci fie 
că debitorul şi-a îndeplinit obli- 
gaţiunile, fie că nu și lea în- 
deplinit, și întrun caz și înaltul 
codul de comerţ nu preserie în- 
tervenirea unei asemenea sentințe 
din partea tribunalului. 

Prin urmare, o asemenea sen- 
tință fiind nulă, nici recurs nu 
poate fi şi ca atare recursul are 
a fi respins ca inadmisibil, fără a 
se mai discută motivele de casare, 

0. Cas. II No. 177/9901 în 
Dreptul NO. 58/901. 

3. După dispoziţiunile legei din 
1895, cu privire la falimente, par- 
tea nemulțumită pe sentința tri- 
bunalului în materie de morato- 
riu, nu are drept de apel. 

C. Apel Buc. II No. 41/900 în 

  

  

Dreptul pe 1900 p. 648 și C. Jud. 
No. 85/9900. 

Contra C. Apel Buc. II No. 
86/900 în C. Jud. No. 85|900. - 

4. Majoritatea creditorilor, de 
al căreia vot, tribunalul trebue să 
țină în deosebi seamă pentru a. 
acordă moratoriul, nu este majo- 
ritatea în număr, ci majoritatea. 
în sumă. i 

Trib. Salluzzo 26 lunie 1883. 
Contra: majoritatea, cerută pen- 

tru acordarea moratorului este: 
majoritatea, în număr și nu se re-- 
feră la numărul total al credito- 
rilor, ci la numărul creditorilor 
cari au luat parte la convocare, 
sau în persoană sau prin man- 
datar. 

Apel Lucca 12 Oct. în Ingaramo. 
5. Sentința care acordă mora- 

toriul, are un caracter atributiy,. 
și nare deci efect retroactiv pină 
în ziua cererei. 

Cas. Firenze 21 Marte 1887, în 
Ingaramo, 

6. În materie de moratoriu, de- 
ciziunea luată după deliberaţiunea 
majorităței cerută de lege și în 
condițiunile indicate de ea, este 
obligatorie și creditorilor ce n'au 
voit a aderă la deliberare. Argu- 
mentul invocat de unii autori, de- 
dus din art. 1128 și 1130 C. Civ. 
italian, după care se . susține că 
deciziunea luată de majoritate, 
este pentru cei ce n'au aderat la 
ea, un res inter alios și nu le poate 
fi opozabil, nu e temeinic. de 
oare ce este în mod expres de- 
clarat de art. 1 Cod. Com. ital. și
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romîn, că, în materie comercială, 
se observă legile comerciale și 
numai în lipsă de aceasta se a- 
plică dreptul civil; ori, morato- 
riul eîn afară de îndoială o ma- 
terie complect și exclusiv regle- 
mentată de dispoziţiunile speciale 
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la dreptul comun și deci nu prin- 
cipiile din civil se aplică. 

Trib. civil din Forh 28 Oct. 
1895 v. Îl diritto comm. an. 1895. 
Rev. vol. XIII 1895 p. 840 urm.; 
extras din Cod. Com. adnotat de 
Efi. Antonescu p. 9). 

ale codului comercial, derogătoare 

Notă. 1. Conform dispoziţiunilor art. 835, ordonanța preșiden- 
țială pentru convocarea creditorilor nu suspendă nici nu poate fi un 
„obstacol la îndeplinirea actelor ce decurg din declaraţiunea de fali- 
ment, atic în privinţa persoanei cît și în privința bunurilor falitului. 

In perioada care este de la pronunţarea ordonanţei și pină la 
convocarea creditorilor și chiar pină la pronunţarea sentinței tribu- 
nalului asupra cererei de moratoriu, judecătorul sindic este obligat 
a conduce lucrările falimentului, observind—ca în toate eazurile-—ca, 
interesele masei credale să nu fie prejudiciate. Astfel : aplicarea si- 
giliilor, facerea inventarului, vînzarea obiectelor a căror conservare 
ar fi costisitoare sau cari sunt supuse stricăciunei, luarea de măsuri 
asigurătoare în ce privește creanţele active ale falitului, reprezinta- 
rea falitului în actele și judecăţile în care prezenţa lui e necesară. 

2. Tot art. 835 dispune că prin ordonanța președintelui se vor 
convocă creditorii falitului; legea nu distinge cari creditori vor fi 
chemaţi ; în lipsă de o asemenea dispoziţie ubi lez non distinguit, nec 
nos distinguere possumus, trebuese convocați atit creditorii chiro- 
grafari cit și cei privilegiați gagiști, sau ipotecari, deși în privința 
acestor creditori, termenul de graţie care sar acordă de tribuna 
prin admiterea cererei de moratoriu nu poate avea efect și asupra 
exigibilităței creanţelor lor. 

A se vedea și Mas€ Dari II p. 150, Vidari VIII p. 700, Ceză- 
rescu Dan p. 179 urm.; cari se pronunță pentru convocarea credi- 
torilor privilegiați sau ipotecari fără a distinge dacă hotărirea de 
admiterea cererei de moratoriu, atinge și drepturile acestor creditori: 

In părere contrară se susține că creditorii cu gaj, ipotecă sau 
privilegiu nu au interes de a fi favorabili sau nu cererei falitului, 
întru cît drepturile lor sunt garantate, și că dacă legea nu prevede 
nimic despre ei, cum prevede la concordat, este fiind că convocarea 
lor nu e necesară. 

(Vita Levi $ 19, 24 citat de Vidari şi Mas Dari). 
In ce priveşte pe falit, deși legea nu prevede, totuşi va trebui 

chemat să fie față în adunarea creditorilor, pentru că, fiind vorba de 
o cerere a să, esțe natural ca el să poată procură creditorilor rela- 
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țiile necesare ca ei să-și dea părerea (Vidari' p. 701); însă lipsa acestei chemări sau prezenţe a falitului n'are. nici .o influență asupra sentinţei tribunalului, dat fiind că fribunalul nu e legat de părerea majorităţei creditorilor, - 

: 3. În art. 837 legiuitorul prevede că tribunalul va statuă asu- „Pra cererei de moratoriu, contradietor cu falitul, judecătorul sindie și creditorii intervenienţi, ete. ţinînd mai cu seamă compt de dorinţa exprimată de majoritatea creditorilor; în principiu tribunalul este "Suveran a admite sau a respinge cererea de moratoriu și nu părerea "exprimată de niajoritatea creditorilor poate să-l influenţeze ; deci ; credem că nu aceasta “a înţeles legiuitorul. prin expresiunile de mai * sus, ci că atunci cînd fribunalul admite cererea de moratoriu, este obhgat a ţinea seamă, de propunerile exprimate de majoritatea cre- ” ditorilor în procesul verbal, propuneri cari se referă. la interesele lor „bănești ; astfel tribunalul e dator a luă în. consideraţie propunerile : ' aq) pentru măsurile conservatorii, d) modurile de lichidaţiune, e) per- soanele recomandate, pentru a li se încrediuță  administrațiunea_san supravegherea patrimoniului falitului ; căci ante acest. scup au foșt convocați creditorii, nu pentru a hotări în special că aprobă sau nu cererea de moratoriu.  - a 
4. Contra sentinței cari acordă sau respinge cererea de mora- toriu este drept de apel? 

La, italieni chestiunea deși e încă discutată însă e tranșată de jurisprudenţă în sensul că ori în ce stare va fi comerciantul (falit sau nu) cînd cere moratoriul, sentința ce se va da de tribunal este susceptibilă de apel, din partea, celor interesaţi fie că se respinge fie că se admite cererea. Aceasta pe baza disp. art. 913 Cod. Com. în care se menţionează și arţ. 822 (rom. 837) C. Com. 
La noi chestiunea e mai delicată datorită faptului că legiuito- rul din 1895 în art. 944 Cod. Com. a suprimat cazul arătat de art. 835 azi 837 şi deci a suprimat și dreptul ce conferă acest articol. "In ce privește moratoriul acordat înainte de faliment, chestiunea. se discută pe altă bază: dacă acordarea moratorului înainte de de- clararea falimentului este sau nu 0 fază a falimentului: și după răs- punsul ce se va da depinde chestiunea apelabilităței sentinţei prin care se acordă sau se respinge moratoriul în cazul arţ,. 812 C. Com. (A se vedea Cezărescu- Dan p. 182 urm.: Mase Dari II p. 15; Vidari VIII p. 708; C. Apel Buc. II No. 41/900 în Dreptul pe 1900 p. 648; Contra C. Apel Buc. 17 Ao. 56/900 în C. Jua. 85/900 care însă s'a pronunţat asupra apelabilităţei sentinței care a acordat un moratoriu înainte de faliment,



Art; 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 838. Debitorul care 
a obținut moratoriul are 
dreptul să procedeze la [i- 
chidațiunea voluntară a ac- 
tivului falimentului său şi 
la stingerea pasivului, cu 
concursul comisiunei credi- 
torilor sus numită și sub di- 
recțiunea judecătorului sin- 
die. %* 

Regulile speciale ale [i- 
chidaţiunei și autorizaţiu- 
nile de a vinde, de a con- 
slitui ipoteci sau gajuri, 
de a luă bani cu împru- 
mut, de a transige, de a încasă bani sau a face 
plăți sau de a face alte acte 
Strict necesarii în scopul li- 
chidărei, trebue să fie pres- 
crise de tribunal prin sen- 
tința care acordă” morato- 
riul sau prin alte sentințe 
ulterioare, ascultindu-se şi -comisiunea lichidatoare. 

Com. 768 şi urm., 803 şi 
urm., 834 şi urm.; Ital, 823; Belg. 600, 2; 602, 30 50), 

Bibliografie, 

838 

| 
V. Dimitriu curs; TI p. 155 urm, ; Vidari VIII p. 709 urm. ; N 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 823. II debitore che 
ha ottenuto la moratoria ha 
iacoltă di procedere ad una 
liquidazione voloniaria del- 
lattivo del suo iallimento, 
ed all'estinzione del passivo, 
in concorso della commis- 
sione dei creditori come so- 
pra nominata e sotto la di. 
rezione del giudice delegato. 

Le norme speciali della 
liquidazione e le autorizza- 
zioni a vendere, a costituire 
ipoteche o pegni, a pren- 
dere danaro a mutuo, a 
iransigere, ad esigere o far 
pagamenti od a fare altri 
atti strettamente necessarii 
allo scopo della liquidazio- 
ne, devono esser date dal 
tribunale colla sentenza che 
accorda la moratoria o con 
altre posteriori, sentita la 
commissione liquidatrice. 

Cezărescu-Dan p. 185 urm. ; Mase Dari 
amur ]Il-p. 420 urm. ; Ingaramo p. 518 urm. 

Doctrină. Dacă este vro operaţiune a lichidărei, care să nu a 
f Prevăzut prin sentință, falitul se va adresă iarăși tribunalului co- 
mercia] pentru a dobiîndi autorizarea necesară, spre a o putea efectuă 
și în acest caz tribunalul se va, pronunță prin o sentință ulterioară, 
«după ce va fi ascultat și pe comisiunea de creditori. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1521). 

Jurisprudență. 1. Soţului în- | datoriei personale în datorie so- 
tr'o societate în nume colectiv nu 
este permis fiind în' stare de mo 
Patoriu, de a schimbă caracterul 

cială, 
Apel Lucca 29 August 1884. 
2. Membrii comisiunei credito-
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rilor numiţi conform art. 822 (837 
vomin) Cod. Com. de a suprave- 
ghia lucrările falimentului în tim- 
pul moratoriului, nu au dreptul 
la nici o indemnizaţie, nici pen- 
tru cheltuelile făcute cu ocazia 
îndeplinirei însărcinării date. 

Trwb. Torino 30 Dec. 1884.. 
Contra. Delegații în comisiunea 

de supraveghere în moratoriu sunt 
consideraţi ca mandatarii masei 
creditorilor și au dreptul a ]i se 
rambursă cheltuelile făcute pen- 
tru executarea mandatului; au 
privilegiu în masa falimentului 
pentru aceste cheltueli. 

Cas. Torino 11 Marte 1886. 

3. Moratoriul acordat înainte de 
faliment nu atinge capacitatea 
debitorului de a și administră pa- 
trimoniul său; moratoriul acor- 
dat după declararea falimentului 
redă falitului întreaga facultate 
pentru administrarea averei sale, 
sub supravegherea delegaţiunei 
creditorilor, care însă nu se poate 
substitui în numele debitorului și 
nici de a lucră contra voinţei lui. 

Apel Genova 15 Fevruar 1586. 
4. In stare de moratoriu fiind 

un comerciant, nu pierde perso- 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 839. In timpul mo- 
ratoriului, nici un act de 
urmărire nu se va putea 
întreprinde sau continuă 
contra debitorului și nici o 
acțiune nu se va putea in- 
tentă sau continuă contra 
lui dacă nu rezultă din fapte 
posterioare acordărei mora- 
toriului. 

Moratoriul nu are efect 
în privinţa creanţelor sta- 
tului provenind din contri- 

„Art. 838—839 

  
  

   

nalitatea, sa juridică și deci poate: 
sta în justiţie fără asistenţa co- 
misiunei de supraveghere și fără, 
a avea nevoe de vro autoriza- 
țiune. 

Tr. Bologna 217 Mai 1887; Apel 
Genova 15 Iunie 1889. 

5. Moratoriul nu atrage contra. 
comerciantului imposibilitatea ab- 
solută de a constitui ipoteci şi de: 
a face împrumuturi ; însă îl su- 
pune numai la obligaţiunea de a 
luă avizul comisiunei de lichidare 
şi de a obţine autorizaţiunea tri- 
bunalului. 

Cas. Roma ? Iunie 1891. (No.. 
1—5 în Ingaramo p. 51%. 

6. Legiuitorul n'a prevăzut și 
compensațiunea între altele strict 
necesarii în scopul lichidării ; a- 
ceasta nu înseamnă că compen-. 
saţiunea a fost exclusă, pentru că 
în timpul moratoriului se poate 
întimplă să se opereze compen- 
sațiunea legală între: creditele și 
debitele falitului și atunci e ne- 
cesar a se aplică regulele de drept. 
comun. : 

Apel Lucca 30 Nov. 1889 în Mase: 
Dari p. 148. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 824. Durante la mo- 
ratoria nessun alto esecu- 
tivo pu6 intraprendersi o 
proseguirsi contro il debi- 
tore, e nessuna azione pud 
iniziarsi o proseguirsi verso 
di lui, se non dipenda da 
fatii posteriori alla conces- 
sione della moratoria. 

La moratoria non ha ef- 
fetto sui crediti dello Siato 
a causa di tributi, ne sui 
diritti dei creditori aventi.



Art, 

buţiuni, nici în privinţa 
drepturilor creditorilor a- 
vînd ipotecă, gagiu sau alt 
privilegiu. : 

(Com. 834 şi urm.; lial. 
824; Belg. 604, 605). 

Bibliografia sub art. 838. 

839 4317 

ipoteca, pegno od altro pri- 
vilegio. 

Doctrină. 1. Moratoriul acordat unui falit nu poate să se refere 

«de cît la sumele datorite de el personal, ca fidejusor sau coobligat. 

Sentința de acordarea moratoriului şi termenul fixat prin acea sen- 

finţă nu poate folosi codebitorilor nici fidejusorilor falitului care a 

obţinut moratoriul. Vidari VIII p. 717. Textul belgian în art. 605 

“prevede :ehiar expres această dispoziţiune. 

2. Creditorul ipotecar, privilegiat sau gagist care a aderat la 

moratoriul cerut. de debitor poate procede în timpul moratoriului la 

acte de execuţiune permise celorlalți ereditori en aceleași drepturi 

de privilegiu întru cît dispoziţiunile privitoare la moratoriu, nu le 

ridică dreptul de urmărire, nici nu prevede vro decădere în caz de 

:adeziune. 

Masă Dari | p. 168 ; Contra Apel Venezia 26 Nov. 1891, care 

-a stabilit că sentinţa care acordă moratoriul, suspendă plata și faţă 

de creditorii ipotecari cînd aceștia vor fi luat parte la deliberaţiunea 

creditorilor şi vor fi aderat; la cererea de moratoriu. Această solu- 

“iune a Curţei de Venezia este criticată de Mase Dari, în volumul 

citat şi de Angelo Sraffa adnotatorul deciziunei acelei Curți. 

Jurisprudenţă. 1. Starea de mo- 
vatoriu a unui comerciant nu în 
piedică perimarea unei opozițiuni, 
dacă a trecut mai mult de un an 
de la cel din urmă act de pro- 
cedură. | 

Trib. Ilfov S. Com. No. 823/903 
în Dreptul No. 50/9093. 

2. In timpul moratoriului, ere- 
ditorii nu pot propri în minile ce- 
lor de al treilea sumele datorite 
debitorului lor. 

C. Apel Buc. 11 No. 94/900 în 
:C. Jud. No. 4 și 5/901. 
"3. Asemenea nici nu pot cere 
şi obţine înființarea unui seches- 
ru asigurător. 

C. Apel Buc. I No. 887900 în   

Dreptul No. 53/900 și C. Apel Buc. 
II din 20 Oet. 900 în C. Jud. No. 
5/901. 

4. Pentru a avea loc suspenda- 
rea actelor de execuţiune în caz 
de moratoriu, nu este suficient ca 
să se fi ordonat — după cererea. 
falitului— convocarea creditorilor, 
ci trebue neaparat să existe o ho- 
tărire care să acorde acest mo- 
ratoriu. 

Tr. Milano 25 lunie 1893; Cas. 
Pivenae 30 Dec. 1886; Apel Ve- 
mezia 1 Lulie 1886. 

5. Moratoriul acordat înainte de 
faliment unei societăţi în nume 
colectiv, se aplică și soţilor în 
particular. Apel Genova 15 April și 
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30 Iulie 1887; Trib. Milano 93 
April 1889; Contra 7rib. Sarzana 
15 Mai 1891. 

6. Moratoriul se referă şi la 
creditorii necuprinși în tabloul 

Art. 839—840 

prezintat de debitor, avînd drep- 
tul acești creditori a provocă re- 
vocarea moraţoriului. 

Cas. 'Porino 11 Oct. 1887, 
(No. 4—6 în Ingaramo). 

Notă. Legiuitorul în art. 839 prevede că moratoriul nu are 
efect nici în privinţa. creditorilor avind ... aJt privilegiu. 

Această expresiune este generală și credem că se referă la ori 
ce privilegiu, arătat în art, 720, 721, 782, 83 și la drepturile vizate 
de art. 786 urm. Cod. Com. | 

Așa că în înţelesul art. $39, nu sunt cuprinși, între cei față de: 
care e suspendată plata, de cît creditorii chirografari. 

“Chiar în privinţa soţiei falitului poate fi discuţie faţă cu drep- 
turile ce-i sunt acordate prin art. 790 și urm. Cod. Com. și înelinăm 
a crede că soţia își poate exereită—după voință—drepturile sale în 
caz de moratoriu după faliment, întru cât în tot timpul cît durează 
starea de moratoriu nu se poate zice că a încetat starea de faliment. 

Textul belgian (605) după ce arată că moratoriul n'are efect în. 
privinţa creanţelor garantate prin privilegii, ipoteci sau gajuri, adaggă. 
încă două aliniate (3 și 4): 3) creanţele datorite cu titlul de alimente 
și 4) furniturile de subsistență făcute debitorului și familiei sale în 
timp de șase luni înainte de acordarea moratorului, cari deși nu 
sunt menţionate în special în legea noastră, însă credem că întră 
în menţiunea generală de alt privilegiu întru cît vor fi constatate: 
şi admise de judecată. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 840. Dacă în timpul 
moratorului intervine o în- 
ţelegere de bună voe cu toţi 
creditorii, relaţiunile ulte- 
rioare între aceştia şi debi- 
tor se regulează conform a- 
celei convenţiuni. 

Invoiala se poate de ase- 
menea stipulă în mod va- 
labil numai cu majoritatea 
creditorilor cari ar repre- 
zintă cel puţin trei pătrimi 
din pasiv, cu condiţiune nu- 
mai ca creditorii cari au   

CODUL COM. ITALIAN 
/ 

Art. 825. Se durante la 
moratoria abbia luogo un 
accordo amichevole con tut- 
ii i creditori, le relazioni 
ulteriori îra questi ed il de- 
bitore si regolano secondo: 
la convenzione. | 

L'accordo pu anche va- 
lidamente stipularsi colla 
sola maggioranza dei cre- 
ditori che rappresenti al- 
meno i tre quarti del pas- 
sivo, purche i creditori as- 
senzienti assumano insieme



Art. 810—841 

consimţit, să ia asupră-le, 
împreună cu debitorul, con- 
secinţele ori cărui litigiu cu 
creditorii disidenţi şi la tre- 
buinţă, obligaţiunea plăţei 
integrale a creanţelor lor. 

In ambele aceste eazuri, 
dacă declaraţiunea de îali- 
ment intervenise deţă, în- 
voiala trebue să fie omolo- 
gată de tribunal şi produce 
efectele concordatului întru 
cît priveşte închiderea Îali- 
mentului. 

(Com. 834 şi urm.; Ital. 
825).   

4839 

col debitore le conseguenze 
di ogni lite coi dissenzienti, 
e, ove occorra, lintiero pa- . 
gamento dei loro crediti. 

In ambi i casi, se giă vi 
îu dichiarazione di îalli- 
mento, l'accordo deve essere 

omologato dal tribunale e 
produce gli effetti del con- 
cordato quanto alla chiu- 
sura del fallimento. 

Bibliografie, Mase Dari | p. 164 urm.; Vidavi VIII p. 715 urm. ; Înga- 

vamo p. 521 urm.; 1. N. Cezărescu-Em. Dan p. 188 urm. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 841. Dacă cererea de 
moratoriu nu esie admisă, 
tribunalul, dacă este nece- 

sar, fixează prin aceiași sen- 
tinţă, noi termene pentru 
verificarea creanţelor. 

Dacă, după acordarea mo- 
ratoriului, se descoper, în 

timpul duratei sale, datorii 
nedeclarate de îalit, sau ne- 

existenţa unora din crean- 
țele declarate, sau dacă a- 

cesta nu îndeplineşte obli- 
gaţiunile cari i-au fost im- 
puse în privința adminis- 
traţiunei și lichidărei patri- 

moniului său, sau dacăsa 

făcut culpabil de" îapte de 
dol ori de rea credinţă, sau 

dacă activul său nu mai 
oferă speranţa plăţei inte- 

+ 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 826. Se la domanda 

di moratoria non e accolia, 

il tribunale preligge, ove 

occorra, colla stessa. sen- 

tenza i nuovi termini per 
la verificazione dei crediti. 

"Se aecordata la morato- 

ria siscopra nel corso di 

essa J'esistenza di debiti non 

dichiarati dal îallito o lin- 

- sussistenza di crediti dichia- 

rati, o questi non adempia 

gli obblighi che gli vennero 
imposti rispetlo all'ammi- 

nistrazione ed alla liquida- 

zione del suo patrimonio; 
o risulti colpevole di dolo 
o mala fede, o il suo attivo 

„piu non ofira speranza de] 

totale pagamento dei debiti, 

il tribunale puo rivocare,
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grale a datoriilor sale, tri- | anche d'uificio, la morato- 
Dunalul va putea revocă | ria, e dare i provvedimenti 
chiar din oficiu moratoriul | opportuni per la continua- 
şi prescrie măsurile nece- | zione della procedura di 

„ sarepentru continuarea pro- | îallimento. 
cedurei falimentului. 

(Com. 708, 834 și urm,, 
862, 943; Ital. 896; Belg. 
607—609). | 

Doctrină. 1. Cu privire la nedeelarea datoriilor, legea nu face 
distineţiune intre o declarare cu rea credinţă și una datorită scăpărei 
din vedere ; ceia ce duce la concluzia că va fi suficient numai fap- 
tul material constatat, 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. 1910/911 p. 1532). , 
2. O diferență esenţială există între revocarea moratoriului și 

facultatea ce are tribunalul de a nu-l acordă : 
In caz de respingerea cererei de moratoriu, nu este necesar 

nici o justificare din partea tribunalului sau a adunărei creditorilor; 
respingerea este un fapt contra căruia falitul nu se poate răsvrăti, 
nu poate protestă,. 

In caz de revocarea moratoriului, nici tribunalul din oficiu, nici 
cei interesaţi prin cererea lor, nu pot luă falitului beneficiul dat 
prin acordarea moratoriului, de cit dacă concură în mod efeotiv vre 
una din cauzele arătate în lege. 

Mase Dari Il pag. 170. | 

Jurisprudenţă. 1. Chiar în ca- | majoritatea celor 34 a creditori- 
zul în care moratoriul este acor- | lor este obligatorie pentru mino- 
dat înainte de faliment, este ne- | ritate en rezerva, prevăzută de 
cesar ea învoiala intervenită între | acest articol. 
creditori și debitor să fie omolo- Cas. Torino 29 lunie 1882, în 
gată de tribunal. Ingaramo p. 522 şi Cezărescu-Dan 

Tr. Livorno 28 Marte 1884. p. 189. 
2.. Debitorul în moratoriu nu 4. Tribunalul poate, din oficiu, 

poate să cheme pe creditori îna- | să .revoace moratoriul cînd se >. intea tribunalului pentru încheie- convinge că există datorii ne- 
rea unui concordat, sau pentru a | declarate ori că s'a declarat da- 
stabili modul de a procede la li- | torii neexistente, sau cînd pasi- 
chidarea voluntară a patrimoniu- | vul întrece activul. 
lui său; dar nici creditorii nu pot Apel Roma 30 Dee. 1890, în 
consimți la acordarea unui ter- Ingaramo. 
men pentru lichidare. 5. Neindeplinirea obligaţiunei 

Tr. Napoli 10 Sept 1890. impuse de art. 837 al. 2 C. Com. 
3. Inţelegerea de bună voe cu | unui comerciant falit, căruia s'a  



Art. 841 

-acordat un moratoriu, de a achită, 
îîn cursul moratorului pe credi- 
torii săi, sau cel puţin de a jus- 
tifică că a obţinut de la dinșii o 
amînare de plăţi, atrage, conf. 
art. 841 Cod. Com., pentru co- 
merciantul falit, pierderea bene- 
ficiului moratoriului și continuarea 
procedurei falimentului. 

Această consecinţă a neîndepli- 
mirei obligaţiunilor din partea, co- 
meiciantului care a obţinut mo- 
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acelui comerciant rigorele pres- 
crise de art. 841 Cod. Com. 

0. Cas. III No. 232/906 în C. 
Jud. No. 73/906, Bul. p. 1739 urm. 

6. Sentinţele tribunalului rela- 
țive la cererile de revocarea unui 
moratoriu, ea și sentințele rela- 
tive la cererile de moratoriu fă- 
cute înainte sau după declararea 
în faliment nu sunt susceptibile 
de apel. 

C. Apel. Buc. 1 No. 80/904 în 
ratoriul înainte de faliment, nefiind | Dreptul No. 11/905 ; C. Apel Buc. 
incompatibilă cu situațiunea ce | ZI No. 41/900 în Dreptul No. 
şi-a creat comerciantul prin înce- | &0/900. 
tarea de plăţi și dobîndirea unui Contra C. Apel Buc. II No.   56/900 în Dreptul No. 80/900. 

Notă. Doctrina și jurisprudenţa italiană discută chestiunea dacă, 
în cazurile văzute de art. 822 și 826 (837 și 841 romin) Cod. Com. 
este drept de apel contre sentinţei care acordă suu respinge cererea 

«de moratoriu şi în contra sentinței care se revoacă moratoriul acor- 
dat falitului. 

In ce priveşte acordarea sau respingerea cererei de moratoriu 
:sa admis afirmativa, și. cu drept cuvînt, pentru că în legiuirea ita- 
liană există în art. 913 (944 romin) dispoziţia acordărei dreptului de 
„apel în cazul art. 822 ; — iar în ce privește revocarea moratoriului, 

legiuitorul italian n'a mai enumerat între textele citate de art. 913 
și cazul art. 826 Cod. Com., de aceia părerea acreditată este că în 
“caz de revocarea moratoriului nu există drept de „apel contra sen- 
tinţei de revocare. 

In codul comercial romin nu este nici o diapoziţinae care să 
:acorde calea apelului contra unei sentințe pronunțate de tribunal cu 
privire la acordarea sau respingerea cerei de moratoriu ; asemenea 

nici în cazul cind se revoacă o stare de morator acordată; aceste 
toate în cazurile văzute de arţ. 834—841 Cod. Cod.; motivul este 
dat de însăşi textul art. 944 al. 2 Cod. Com. care nu acordă drep- 

moratoriu, urmează a se aplică 

tul de opoziţie și apel în materie de faliment de cît în cazurile pre- .: 
văzute de lege. 

Ori în speța noastră nu se prevede dreptul de apel nici în tex- 
tele speciale materiei (ca în alte cazuri) nici în art. 944 Cod. Com, 
Chestiunea la noi e discutată—și cu drept cuvînt—în caz de acorda- 
vea moratoriului fnainte de faliment. (A se vedea notele și jurispru- 
-denţa de la art. 842). -
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CODUL COM. ROMÎN 

Art. 842. Chiar înaintea 
declarațiunei de faliment, 
comerciantul va pulea cere 
un moratoriu, numai să fie 
în stare a justifică concursul 
condiţiunilor prescrise de. 
art. 834, depunind la grefa 
tribunalului documentele 
acolo arătate şi suma ne- 
cesară pentru cheltueli. 

Dacă justificările prezin- 
tate se găsesc suficiente, tri- 
bunalul, ascultind pe recla- 
mant în camera de consiliu, 
va putea ordonă convocarea. 
creditorilor în cel mai scurt 
termen posibil, fără a trece 
peste 15 zile, și prescrie mă- 
surile provizorii ce le va 
crede necesare, însărcinînd 
pe un judecător cu direcţia 
executărei. _ 

Sentința va fi. notificată 
procurorului tribunalului în 
scopul indicat la art. 712. 

Acest moratoriu se regu- 
lează prin dispoziţiunile a- 
cestui capitol cari nu ar fi 
incompatibile cu dinsul. 

Dacă tribunalul găseşte că 
cererea nu este Ţustificată 
sâu dacă se ivește unul din 
cazurile prevăzute în arti: 
colul precedent, se păseşte 
fără întirziere la declararea 
de faliment. 
(Com. 834 şi urm., 879, 
943; Ital. 827; Belg. 593, 594). 

Art, 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 827. Anche prima 
della dichiarazione del îal- 
limento, il commerciante, 
ove sia in grado di giusti- 
ficare il concorso delle con- 
dizioni richieste. . nell'arti- 
colo 819, pud chiedere una 
moratoria, depositando nel- 
la canceileria del tribunale 
i documenti ivi indicati, e 
la somina occorrente per le 
spese. 7 

Se le giustificazioni ad- 
dotte appariscano suficienti 
il tribunale, sentito il ricor- 
rente in camera di consig- ' 
lio, pu ordinare una €on- 
vocazione dei creditori nel 
piu breve termine possibile 
e non oltre i quindici giorni, 
e prescrivere i provvedi- 
mentii temporanei che re- 
puta opportuni, nominando . 
un giudice incaricato di di- 
rigerne l'esecuzione. 

La 'sentenza € notificata 
„al procuratore del Re per 
gli etfetti indicati nell'arti- 
colo 694: 

Quesia moratoria € re-- 
golata dalle disposizioni del 
presente capo che non sono 
con essa incompatibili. 

Se il tribunale riconosce 
„non giustificata la domanda, 
o si verifica uno dei casi 
preveduti nellarticolo pre- 
cedente, si fa luogo senz al- 
tro alla dichiarazione di 
fallimento. |
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Bibliografie. V. Dimitriu curs; Vidari VIII p. 739 urm.; Mase Dari Il 
p. 175 urm. ; Ingaramo p. 523; Cezărescu- Dan p. 191 urm. 

Notă. In aliniatul 2 după cuvintele „va putea ordonă“ mai erau 

cuvintele : publicarea şi afișarea cererei potrivit art. 943 din acest cod,. 
expresiuni suprimate prin -legea din 1902. 

Doctrină. 1. Există o importantă deosebire între , cele 2 specii 
de moratoriu : La moratoriul după faliment cererea va fi examinată de 
președinte, care verificînd prezentarea registrelor, a bilanţului şi a 
listei creditorilor în termenul preseris de lege va ordonă convocarea 
creditorilor înaintea judecătorului sindie; pe cînd la moratoriul ce 
intervine înainţe_ de faliment, cererea o va luă în cercetare tribu-- 
nalul în camera de consiliu, care va, supune pe comereiant la inte- 
rogator asupra tuturor faptelor ce pot aduce lumină și numai după 
ce capătă convingerea de justificarea împrejurărilor, poate dispune 
convocarea creditorilor. Această deosebire se explică prin aceia că,. 
în cazul întii averea falitului e pusă sub paza și conservarea .justi- 
ției pe cînd în cazul al doilea ușor ar fi unui comerciant, ce e pe 
cale a fi declarat falit, să ceară un moratoriu, pentu ca să se dis- 
pună convocarea, ereditorilor ; astfel că neputindu-se provocă în acest 
interval vre-o declarare de faliment, el să câștige un timp suficient 
pentr ua mistui și restul activului ce ar mai fi rămas în magazinul 
său. Pentru înlăturarea acestei fraude posibile, legea a . dispus că, 
numai după ce tribunalul va, luă în cercetare documentele depuse la. 
grefă și după ce le va cumpăni în mod favorabil celui ce cere mo- 
ratoriul, numai după aceia se poate dispune convocarea creditorilor. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/91i p. 1538. urm.) 

2. Asupra, chestiunei dacă, sentința tribunalului care admite sau: 
respinge cererea de moratoriu este sau nu susceptibilă de apel. 

Art. 944 al. 2 Cod. Com. dispune că sențtinţele date în maţerie 
de faliment nu se pot apelă nici opoză de cît numai în cazurile: 
anume prevăzuţe de lege. Toată greutatea revine deci la a se ști 
dacă suntem sau nu în materie de faliment; dacă, eu alte verbe, mo- 

ratoriul constituie o fază a falimentului, sau îi este cu totul străin 

In ceia ce privește moratoriul, cerut după declarare, nu e cea 
mai mică îndoială că constitue o fază a falimentului. Şi lucrul acesta. 
se vede nu numai din locul ce ocupă în condiea comereială și din 

titulatura capitolului care-l cuprinde dar și din complexul tuturor dis- 
poziţiunilor care-l reglementează. 

- Falimentul este numai suspendat prin acordarea. acestui mora- 
toriu, și el stă ca veșnică ameninţare asupra capului debitorului mo- 
rat și, fie că se revoacă sentința care l'a acordat, fie că termenul s'a.
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scurs infructuos. spso jure falimentul se substitue stărei de moratoriu. Nu e numai atît: din modificarea suferită de art. 936, azi 944, se poate deduce în moa cert, că sentințele tribunalului asupra cererei de moratoriu după declarare, sunt o fază a falimentului şi deci ne- supuse apelului. 
In ce privește moratoriul anterior falimentului : modificarea, art. 936 din 1895, nu are nici o înriurire asupra lui, de vreme ce art. 842 C. Com. nu era în chestie. Spre a-l sustrage aplicărei art. 944 al. 2 C. Com., și deci a conchide la existenţa dreptului de apel, se susține că moratoriul anterior falimentului este eu totul străin acestui articol. Locul ce ocupă art. 842 C. Com. nu ar fi peremptoriu. Ar- gumentul ce sar invocă din titlul „despre încetarea şi suspendarea falimentului: ar putea fi combătut prin obiecţiunea că moratoriul anterior nici nu. face să înceteze nici nu suspendă falimentul, ci nu- mai îl evită. Pentru ca moratoriul să fie considerat, ca o fază a fa- limentului, ar trebui să se dovedească că-i este aplicabilă, cel puţin, una din dispozițiunile legei falimentului. Dovada aceasta se poate face: art. 842 al. 3 C. Com. prevăzind ipoteza cînd tribunalul găsește de cuviinţă să dea, curs cererei debitorului şi să dea o sentință de convocare, luînd provizoriu măsurile asigurătoare, impune ca această sentință să se comunice “procurorului tribunalului. în scopul de a pune în mișcare acţiunea penală (art. 712 Coq. Com.). Cu alte cu- vinte, asimilează sentința ce a intervenit cu această ocazie cu o ade- vărată sentință declarativă ; conducerea moratoriului nu șterge efec- tele acestei sentinţe (837 în fine). Iată dar o dispoziţiune a falimen- tului, aplicabilă moratoriului, Dispoziţiunile art. 837 al. final și 842 -al. 3, sunţ poate eriticabile, ele sunţ însă clare și de neînlăturaţ. Așa dar, moratoriul anterior ca şi cel posterior deelarărei, sunt indisolu- bil legate de faliment ; moratoriul constitue deci o fază a falimen- tului; aplicabilitatea art. 944 al. 2 este incontestabilă și de aceia, credem că sentinţele tribunalului cu privire la moratorii nu sunt „apelabile. 

Cu toate acestea creditorii unui comerciant care a cerut şi obținut un moratoriu înasnte de faliment, vor putea atacă cu apel sentinţa care Ya concedat, căci ei opunindu-se la cererea debitorului au cerut implicit declararea lui în faliment și contra unei sentințe 

tul de apel (art. 944 în fine). 
(L. Hirschhorn în C. Jud. No. 52/905). 
3. Asupra dreptului de apel în contra sentințelor cari acordă sau resping cererea de moratoriu. In această materie jurisprudenţa
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a variat foarte mult atit la noi cit şi în Italia. La noi în susținerea 

“neadmisibilităţei dreptului de apel se invoacă că moratoriul nu este. 
de cît o fază a falimentului și art. 944 C. Com. spune căîn materie 

de faliment nu există upel de cît dacă este formal acordat de lege, 

și în capitolul relativ la moratoriu nu se vorbeşte de apel, deci le- 
giuitorul a înţeles, să nu acorde dreptul de apel în aceste afaceri. 
Se mai susține că aceasta ar rezultă și din faptul că la 1895 legiui- 
torul a modificat art. 936, care prevedea dreptul de apel, înlocuin-- 
du-l cu art. 944, care nu vorbește despre dreptul de apel în materie: 
de moratoriu. . 

Cei ce. susțin că există drept de apel contra sentinței date în 
materie de moratoriu, își bazează opinia pe consideraţiunile de drept, 
că moratoriul cerut înainte de declararea în faliment nu este o fază 
a falimentului, și că modificarea art. 936 nu poate viză de cit cel 
mult sentințele de moratoriu în urma declarărei în stare de faliment, 
de oare co art. 936 se referi la art. 835, azi 837, care vorbeşte. 
despre moratoriul acordat după declararea în stare de faliment. 

* % + 

Opiniunea negărei dreptului de apel se bazează pe locul care- 
ocupă în cod textul legei, nu dupu principiile puse în lege; ori în: 
materie de faliment ca să existe starea de faliment se cere pe lingă. 
încetarea plăţilor și o iotărire judecătorească. Comerciantul care e 
declarat falit pierde administraţiunea bunurilor sale, devine incapabil 
și totul se administrează de judecătorul sindie. Comerciantul care are. 
administrațiunea bunurilor sale, nu e incapabil, și deci nu poate fi 
numit falit. Tot ceia, ce face este străin materiei de faliment, şi nici 
odată nu sar putea susține că epoca încetărei plăţilor, ar fi fost o 
fază a falimentului său, chiar dacă în urmă, fiind declarat în stare: 
de faliment, sentinţa a hotărit că încetarea plăţilor este mult ante- 
rioară cererei de declarare în faliment. 

Singurele faze ale falimentului sunt acele prevăzute de lege și 
cari nu se pot întinde, fiind de strictă interpretare. Ori acele faze. 
sunt: acea după declarare și înainte de lichidarea, pasivului și a ac-" 
tivului său, prevăzută de titlul 1, II art. 695—797; acea a lichidărei 
pasivului și activului prevăzută de titlul III şi IV art. 768—831 ; acea. 
a încetărei rolului judecătorului sindie din cauza lipsei de activ, pre- 
văzută de art. 832, acea a suspendărei falimentului prin acordarea. 
unui morator prevăzut de cap. II în afară de art. 842 şi 843; acea 
a votărei și omologărei concordatului prevăzută de cap. Hart. 845— 
865 și în fine acea a răspunderei sale în faţa tribunalelor represive
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In toate aceste faze, legea numește falit pe comerciantul de- clarat în stare de faliment și el are 
ziţiunilor legei falimentului, 

a se conformă întocmai dispo- 
Ori comerciantul, care“a cerut și obținut moratoriul înainte de faliment, nu î-trii în nici una din aceste faze. In sprijinul părerei existenţei dreptului de apel în caz de acor- darea moratoriului înainte de faliment se mai poate invoca: * 1) Textul art, 849 vorbește de comerciânt nu falit. 2) Convoca- reu creditorilor înaintea unui judecător 

„Judecătorului sindic ca în “cazul ar 
„cari nu ar fi incompatibile cu fn 

al tribunalului, nu înaintea, 
î. 835. 8) Adăogirea expresiunilor 
sul“ la arţ. 842 ceia ce înseamnă „că legea face o distincţiune capitală între aceste două feluri „le mo- ratorii și dispune în mod categorie că moratoriului acordat înaintea. falimentului nu se pot 

4) Textul art. 711 Cod. Com, car 

aplică dispoziţiuni incompatibile cu dinsul,. 
e prevede în mod expres dreptul de apel al creditorilor cari au cerut și li s'a respins declararea în „stare de falimenţ ; 

la acordarea moratoriului, 

creditorul oponent întrun moratoriu opunindu-se 
drept consecință cere declararea în stare: de faliment a debitorulni său. 5) interesul terțiilor și atunci de cîte “ori între interesele terţiilor și falit sau ivit conflicte, legiuitorul a' acordat totdeauna creditorilor dr eptul de apel; cu mai mult cuvint „acest drept nu poate fi înlăturaţ și în interesele cînd nu e stare de “faliment. 

(MU. G. Valerianu în C. Jud. No. 28/905). 
Jurisprudenţă 1. Comersantul 

S. Zahareanu a obţinut un mora- 
toriu prin sentința trib. Ilfov, s. 

„com. din 16 Sept. 1900; că în 
„urmă, pain sentinţa de la 28 Mar- 
tie 190), tribunalul admite cere- 

„rea făcută de S. Zăhăreanu, con- 
stată că firma Z., a adus la înde- 
plinire obligaţiile impuse prin a. 

„acea sentinţă și dispune închide- 
'Tea procedurei moratorului. 

In contra acestei sentinţe s'a fă- 
cut recurs și este a se şti dacă 
recursul e admisibil. 

Moratoriul cerut conf. art. 840 
„cod. com. a fost spre a preîntim- 
pină sau a împiedecă o declarare 

-de faliment, care-ar fi putut fi 
“dăunătoare în împrejurările unei 
„crize financiare, 

Odată ce tribunalul prin sen-   

tința din Septembrie 1900, a a- 
cordat moratoriul, nu mai era tre. 
„buință, după expirarea termenu- 
lui acordat de tribunal, pentru a 
se constată încetarea moratoriu- 
lui, căci, fie că s'au îudeplinit o- 
bligaţiile de debitorul care a ce- 
vut moratoriul, fie că nu s'au în- 
deplinit, întrun caz și intr'altul, 
intervenirea, unei sentinţe dir par- 
tea tribunalului nu e necesară şi 
nici codul de comerţ nu prescrie 
asemenea sentință. 

„„ Inutilitatea unei asemenea sen.- 
tinţe precum în speță a crezut 
tribunalul Ilfov. Secţia comercială 
ă dă, reesă din considerația că 
moratoriul acordat prin sentinţa 
tribunalului, e un beneficiu a ajută 
pe debitor ; că dacă debitorul nu 
poate a se aranjă în acest caz,
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creditoșiii vigilenţi vor putea cere, 
sau se va putea provocă starea 
de faliment ; 
putut satisface și a-și regulă si- 
tuaţiunea, întru ce e neceşară 0 
sentință care să confirme acest 

acest lucru ? 
Că întru cit nu e trebuinţă de 

0 sentință, precum a dat tribu- 
nalul Ilfov s. com. nici recursul 
nu poate fi. 

O. Cas. II Mo. 17? 7/901.. Bul, 
1901 p. 1035. 

2. După art. 944 cod.. com. 
toate sentinţele date de tribuna- 
lul de comerţ, în materie de fa- 
liment sunt -executorii şi nu sunt 
supuse apelului de cit în cazurile 
prevăzute de lege. 

Regularea cotei enveniţă, statu- 
lui pentru cheltuelile prevăzute 
de -art. 969, face parte tot din o- 
peraţiunile falimentului, chiar da- 
că această regulare se face după 
ce falitul a încheiat concordat cu 
creditorii săi şi a fost pus în po- 
sesiunea activului său, și întru cîţ 
legea comercială nu prevede că 
sentințele date asupra regulărei 
acestei cote sunt din cele ce se 
dau cu drept de apel, aceste sen- 
fințe intră în regula generală 
prescerisă de art, 
şi deci nu sunt “supuse apelului. 

C. Cas. 11 No: 2/902 Bul. p. 181 
urm. 

3. Conform art. 842 cod. com. 
ultim aliniat, dacă se găseşte că 
cererea nu este justificată prin 
sentinţa de respingere a morato- 
riului, tribunalul trebue să pro- 
ceadă la declararea în stare de 
faliment, căci încetarea plăţilor 
cerută de art. 695 cod. com. se 
constată prin însă-şi cererea de 
moraforiu. 

Trib. Ilfov Com. No. 2476/900 
în Dreptul 1900 p. 386. 

iar dacă debitorul a | 

944  cod.: com.. 
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„_ Contra: Trib. Ilfov Com. Alo. 
3406/1900 în C. Jud. No. 4/901. 
"4. De şi este adevărat că obli- 
gaţiunile comerciale şi liberaţiu- 
nile pot fi probate cu marturi, 
chiar în cazurile prevăzute de 
arţ. 1191 e. civ. și că prin ur- 
mare falitul ar puteă cere o ata- 
ve probă spre a dovedi că con- 
cordatul ee dinsul a încheiat cu 
creditorii a fost simulat, cu foate 
acestea respingerea unei aseme- 
nea probe de către judecătorul 
fondului nu poate da loc la easa- 
rea deciziunei sale. aceasta fiind 
lăsată de lege la apreciarea sa su- 
verană. (art. 46 cod com.) 
„0. Cas. IT No. 53/95 Bul. Cas. 
p. 773. 

5. După art. 842 Cod. Com. 
moratoriui acordat unui comer-| 
ciant în stare de încetare de plăţi 
înainte de a fi declarat în fali- | 
ment, este supus la toate condi-; 
țiunile acordate unui comerciant! 
după declararea lui în faliment,: 
afară de acelea ce ar fi incom-i 
patibile cu situaţiunea juridică a ! 
unui comerciant ce încă nu ere-: 
cunoscut falit. 

0. -Cas. III No. 
Dreptul No. 2/907. 
__6. Simpla cerere de acordarea 
unui moratoriu nu poate fi înter- 
pretată și considerată ca un ele- 
ment suficient pentru a moftivă și 
deduce din ea o stare de încetare 
de plăţi notorie și nici nu implică 
âsemenea stare, de oare ce mo- 
ratoriul prin natura lui nu poate 
fi considerat de cît ca o jenă mo- 
mentană și trecătoare în care sar 
găsi comerciantul şi nu poate fi 
confundată cu încetarea reală de 
plăţi, care trebue să fie anume 
constatată în fapt, printr'o cerere 
formală din partea creditorilor 
sau ca fiind notoriu cunoscută, 

C. Cas. 111 No. 39/909 

282/906. în 

în
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Dreptul No. 23/909 C. Jud. 46/909 
Jurisprudența No. 8/909. 

ontra 
80/908 mai jos la No. 14. 

7. Moratoriul constitue prin el 
însuși dovada cea mai patentă a 
încetărei de plăţi cerută de art. 
695 C. Com., încetare care nefă- 
cind să dispară nici după terme- 
nui acordat prin moratoriu și pre- 
lungirea lui, cu drept cuvînt se 
declară starea de faliment, iar 
singura cale rămasă falitului, dacă 
în urmă și-a achitat integral pe 
toţi creditorii, este să ceară re- 
abilitarea iar nu ridicarea stărei 
de faliment. 

C. April Buc. I No. 90908 ; 
Contra: 7rib. Putna 1 No. 56 /908; 
C. Cas. 771 No. 39/908; C. Apel 
Galaţi I No. 471908; O. Apel Ora- 
iova 11 No. 5/909, toate publicate 
în C. Jud, No. 46/909. 

8. Dacă este adevărat că, po- 
tvivit aliniatului ulţim al art. 842 
Cod. Com. tribunalul coste înda- 
torat a păși fără întirziere la de 
elararea în faliment îndată ce gă- 
sește că cererea de moratoriu este 
nejustificată, totuși este cert că 
„această deelaraţiune presupune 
constatarea în fapt de către in- 
Stanța declarativă, că cel căruia 
i a respins cererea de moratoriu 
se află în realitate în stare de în- 
cetare de plăți. 

Astfel din faptul că un comer- 
ciant numai în presimţirea unei 
jene a cerut moratoriu, nu îndrep- 
tățește pe instanța care a jude- 
cat cererea moratoriului, să de- 
clare pe acel comerciant în stare 
de faliment, cit timp dinsul nu 
eră în încetare de plăţi cînd 
cerut acel moratoriu. 

O. Apel Buc. I No. 77/909 în C. Jud. 7/910. | 
; 9. Moratoriul fiind 9 simplă a- 
iminare de plăţi, motivată de o 
î 
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jjenă momentană, el nu se poate 
jțacorda de cît atunci cind e sigu- O. Apel Buc. I No. ranță deplină. ca cel care îl cere: 
are de unde să-și plătească toate. 
datoriile, 

Trib Putna II din 900 în Drep- 
tul No. 17/910. 

10. Un comereiant, înainte de: 
a fi declarat în stare de faliment 
poate cere un moratoriu dacă va 
putea justifică că această stare: 
de lucruri, adică jena momentană, 
de a face faţă plăţilor, este con- 
secinţa unor evenimente extra-. 
ordinare și neprevăzute, stabilind 
în același timp eu documente că 
activul patrimoniului său Covir- 
şește pasivul şi prezintind regis- 
trele sale de comerţ regulat ţi- 
nute, bilanţul său comercial și o 
listă nominativă de toți creditorii. 

Pentru acordarea sau refuzarea. 
moratoriului cerut de un comer- 
ciant, jndecătorii trebue să țină. 
seamă întru citvă și de dorinţa. 
exprimată de majoritatea credi- 
torilor. 

C. Apel Buc. II No. 86/900 în 
C. Jud. No. 85/9090. 

11. Pentru acordarea morato- 
riului înainte de faliment, nu este. 
suficient asentimentul majorită- 
„ței creditorilor şi o aserțiune ge- 
-nerală despre excedentul activului ;. 
se mai cere și principiul ca esu- 

- beranţa activului să fie realmente 
demonstrată și probată astfel spre: 
a se putea pune bază că din ac- 
tivul declarat se va achită toate. 
creanţele comerciale. 

Lipsind aceste condițiuni și do- 
vezi se va declară falimentul din 
oficiu. 

Apel Geneva 22 lunie 1886. 
12. Potrivit art. 827 ital. (842 

romin) cod. com. pus în concor- 
danță cu 819 (834 romin) cod.. 
com. se cere a se probă că exis- 
tă foarte mari probabilităţi că
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ditorii vor obţine în caz de lichi- 
dare întreaga lor creanță ca a- 
chitată. 

Nu se poate acordă moratoriul 
dacă va rezultă din registre și 
bilanț că pasivul întrece activul, 
şi se va declară în starea de fa- 
liment. , 

Apel Genova 8 Februar 1888. 
13. Este facultativă convocarea 

creditorilor în caz de cerere de mo- 
ratoriu înainte de faliment. 

Tr. Roma 23 Dec. 1888, 20 Nov. 
1889 ; Cas. Palermo, 1 Feb 1892. 

14. ..dar aceasta nu are in- 
flueuţă asupra apelabilităței chiar 
din partea creditorilor. 

Cas. Palermo 4 Febr. 1892, 
15. Contra. Inainte de acordarea 

moratoriului cerut în afară de 
faliment, tribunalul trebue să con- 
voace creditorii. 

842 449 

16. Moratoriui anterior falimen- 
telor nu este un obstacol com- 
pensaţiunei legale între debitor 
şi creditorii săi. 

Apel Lucca 8 Nov. 1889. 
17 Sentința de acordarea mo- 

ratoriului în cazul art. 827 (842 
romîn) cod. com. nu se poate pro- 
nunţă în camera de consiliu. 4 

Apel Milano 24 Iulie 1891. | 
18. Numirea persoanelor cărora 

se poate încredinţă administrarea, i 
şi supravegherea patrimoniului în |! i 
timpul moratoriului este prevăzut 
de lege exclusivamente pentru 
moratoriul cerut după declararea 
falimentului. De aceia greșește 
tribunalul cînd numeşte un coad- 
ministrator al patrimoniului în caz 
de moratoriu cerut înainte de fa- 
liment. 

Apel Venezia, 7 April 1892 ; No. 
Apel Venezia 1 lulie 1886; Apel 

Roma 7 Marte 1889. 

Notă. 1. Condiţiunile ce un comerciant trebue să îndeplinească 
pentru a obține moratoriu înainte de faliment, sunt cele văzute de 
de art. 834; prin urmare, comerciantul trebue să justifice cu probe 
valabile că starea precară sau jena, în care se găsește sunt consecința, 
unor evenimente extraordinare și neprevăzute, sau în alt mod scu- 
zabile şi să prezinte c documente sau garanţii suficiente din cari să 
rezulte superioritatea activului faţă “de pasiv; — cererea să fie în- 
soțită de registrele comerciale regulat ţinute, de bilanţ și de lista 
nominativă a tuturor creditorilor, cu aratarea domiciliului şi a su- 
melor creanţelor lor;—să depună la grefa tribunalului suma necesară 
pentru actele. de procedură ce urmează a se îndeplini înainte şi 
după pronunțarea sentinţei asupra cererei de moratoriu. 

2. Președintele tribunalului primind cererea însoţită de toate jus- 
tificările și actele aratate mai sus le supune complectului tribunalului 
spre a le verifică și a se pronunță. Asupra acestui punct este o deo- 
sebire radicală între verificarea registrelor și actelor prezintate la o 
cerere de moratoriu înainte de faliment, de verificarea registrelor la 
o cerere făcută după declararea falimentului. Cînd falimentul a fost 
declarat anterior cererei de moratoriu, singur președintele tribuna- 
lului verifică registrele, bilanţul și lista creditorilor, pentru că com- 
pleetul tribunalului 4 luat cunoștință de starea comerciantului în 
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momentul cînd a pronunțat doclararea lui în stare de faliment. Cind 
falimentul n'a fost declarat în momentul cererei de moratoriu, tri- 
bunalul e singurul în drept a controlă și apreciă cererea de mora- 
toriu și actele, pentru că puate fi caz de respingerea cererei şi deci 
obligat tribunalul a statuă imediaf asupra declarărei falimentului, 

(Vidari VII pag. 742, Mase Dari Il pag. 180 urm., Cezărescu- 
Dan pag. 195). | 

3. Articolul 835 Cod. Com. prevede că președintele verificind 
prezintarea registrelor a bilanţului și a listei creditorilor, va ordonă 
convocarea acestora înaintea judecătorului sindic, pentru a discută 
cererea, ete, , 

Art. 842 prevede altă dispoziţiune : tribunulul,, ascultind pe re- 
clamant în camera de consiliu, va putea ordonă convocarea credito- 
rilor ete. Prin urmare, în caz cînd cererea de moratoriu este făcută 
după declararea falimentului, preşedintele tribunalului, examinează 
registrele, bilanţul și lista creditorilor, fără a îi nevoe de prezenţa 
falitului, și ori care va fi părerea sa, esta obligat președintele a con- 
voea pe creditori înaintea judecătorului sindie. In eaz cînd morato- 
riul se cere înainte de faliment complectul tribunalului verifică toate 
registrele și actele depuse și dacă apreciază rd este necesar! va ot- 
donă convocarea creditorilor înaintea tribunalului. 

Credem că tribunalul va putea delegă un judecător înaintea, 
căruia să delibereze creditorii și sub preșidenţia căruia să se pro- 
pună măsurile conservatorii ce le cred necesare a fi luate de tribu-" 
nal cum şi cele alte dispoziţiuni arătate în art. 836. 

4. Care este rolul judecătorului însărcinat de tribunal cu direc- 
țiunea executării măsurilor provizorii ce tribunalul le-ar crede nece- 
sare și cind încețează această însărcinare ? legiuitorul nu o spune; în 
caz de moratoriu după faliment este judecătorul sindic care este în- 
săreinat cu supravegherea operaţiunilor și credem că legiuitorul ur- 
mărind aceiași ideie a supravegherei operaţiunilor comerciale a pre- 
văzut în art. 842 un judecător delegat. Din textul art. 836, 837 nu 
rezultă că judecătorul sindie mai are vro însărcinare în caz cind 

| tribunalul ar acordă moratoriul după faliment ; procedura comercială, 
a falimentului este suspendată, falitul — deși provizor — este repus 
în capul afacerilor sale, sub supravegherea comisiunei de creditori ; 
rolul judecătorului sindie este de asemenea suspendat în timpul mo- 
ratoriului, urmînd a încetă complect în caz de achitarea integrală a 

: tuturor creanţelor, sau a reincepe iarăși în caz de revocarea mora- 
toriului conf. art. 841 Cod. Com. 

În cazul art. 842 Cod. Com., rolul judecătorului delegat (care
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de regulă este tot judecătorul sindic) este dea supraveghiă opera- 
țiunile comerciale, pînă Ja pronunțarea sentinţei, ţribunalului. asupra 
cererei de moratoriii Tiâirite de faliment; odată ce tribunalul a ad- 
mis—în cazul arţ. 842—cererea de moratoriu, încetează rotul jude- 
cătorului însăreinat cu supravegherea operaţiunilor comerciale şi în 
special cu direcţiunea executărei măsurilor provizorii, şi urmează a 
se execută de comerciant și de comisiunea de supraveghere admi- 
nistraţiunea și lichidarea pasivului comerciantului în moratoriu. 

D-nii Cezăreseu-Dan (p. 194) susțin că judecătorul delegat ca și 
judecătorul sindie sunt însăreimați cu supravegherea execulărei mora- 
toriului. De unde rezultă aceasta ? Dacă urmărim atît art. 834—836, 
837 cit și art. 842 observăm că legiuitorul prevede două ordine de 
-dispoziţiuni : înainte de acordarea moratoriului și după acordarea lui ; 
cari sunt dispoziţiile impuse înainte de acordarea moratoriului ? art, 
834—836 și 842 al. 2 le arată; cari sunt cele după pronunţarea, sen- 
tinţei ? art. 837 aplicabil la ambele specii de moratoriu (în art. 842 
al. 4 pentru moratoriul înainte de faliment), le fixează ; din nici un 
text nu rezultă ce] puţin, că după ce tribunalul a admis cererea de 
moratoriu, mai poate avea vr'un rol în administraţiune sau lichidare 
un judecător al tribunalului, fie chiar sindic. Că aceasta ar fi o dis- 
poziție bună și în interesul creditorilor, e incontestabil, dar .... în 
lipsă de text nu se poate apiică. | 

5. În art, 842 legiuitorul nu spune nimic de comiziunea crediţori- 
lor: credem, de acord cu D-nii Cezăreseu-Dan și cu Mas6 Dari (op. 
cit. ÎI p. 182 și 184)—că față cu expresiunile din al. 4 al art, 842, 
tribunalul va aplică în totul disp. art. 837, de oare ce sunt compa- 
tibile cu moratoriul acordat înainte de faliment. 

6. Sentința tribunalului dată în cazul art. 842 este susceptibilă 
de apel, de oare ce ridicarea acestui drept, ar fi o dispozițiune iu- 
compatibilă cu moratoriul acordat înainte de faliment; art. 944 Cod. 
iși are apicaţiunea numai în materie de faliment, iar regulele privi- 
toare la moratoriu înainte de faliment,—deși puse sub un capitol diu 
materia falimentului, —vu-i sunt aplicabile de cît numai atit cît sunţ 
în concordanţă cu starea unui comerciant în afară -de faliment, 

In acest sens: Mase Dari op. cit. p-186; Vidari VIII p. 744; 
Cas. Palermo 4 Febr., 4 Iunie 1892; Apel Milano 54 Iulie 1891; 
Apel Lucca 22 Oct. 1888; Cas. Torino 25 Febr.11887; Cas. Firenze 
24 Marte 1887. 

CODUL COM. ROMÎN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 843, Ori de cite ori Art. 828. In tutti i casi 
sa acordat un moratoriu, | di moratoria accordata, se
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dacă în cursul duratei lui 
se dovedeşte a. se fi plătit 
creditorilor anteriori o parte 
considerabilă din creanţele 
lor, sau dacă mijlocesc îm- 
prejurări speciale, iribuna- 
lul va putea, intervenind un 
vot favorabil al majorităţei 
creditorilor, cari ar repre- 
zintă cel puţin jumătate din 
restul pasivului, să acorde 
un al doilea moratoriu pen- 

Art. 

 rappresentanti 

843 

nel corso di essa si dimostri 
essersi pagata ai creditori 
anteriori una parte consi- 
derevole dei loro crediti, o 
concorrano speciali circos- 
tanze, il tribunale, qualora 
vi sia il voto favorevole del- 
la maggioranza dei creditori 

almeno la 
metă del passivo residuo, 
pud concedere una seconda 
moratoria egualmente per 

tru un termen, care aseme- 
nea nu va trece peste 6 luni. 

(Com. 834 și urm., 943; 
Ital. 828; Belg. 600, 30, 40). 

Bibliografie. Masc Dari Il p. 187 urm.; Vidari VIII p. 723 No. 8611 
“urm., p. 746 No. 865%; Bobl p. 521 urm.; Ingaramo p. 52%; Namur Ii p. 416 urm. 

Doctrină. 1. Condiţiunile la cari este supusă a doua cerere de 
moratoriu sunt : 

a) Să se probeze că sa plătit creditorilor anteriori o parte. con- 
siderabilă din ereanţele lor ; 

b) Să intervină un vot favorabil al majorității ereditorilor cari 

ar reprezintă cel puţin jumătate din restul pasivului; aceasta însamnă 
că legiuitorul pe lingă majoritatea în număr a creditorilor mai cere 

ca acea majoritate să reprezinte cel puţin jumătate din pasivul ne- 
achitat de comerciant ; trebue observat că între acest articol și art.. 

822 (romîn 837) și art. 827 (romin 842) Cod. Com. este o mare de- 
osebire: că în cele două texte citate cari se aplică la cererea pri- 
mului moratoriu, votul majorităţei are o valoare pur consultativă, de- 
care tribunalul nu este legat, pe cînd în cazul art. 843 Cod. Com. 
votul majorităţii creditorilor este în mod expres obligatoriu fără de 

care, sentința tribunalului nu este valabilă; 
c) In ce privește circumstanţele speciale ele sunt lăsate la arbi- 

trul tribunalului, fiind chestiuni de fapt. 
(Mase Dari | p. 187). 

2. Dacă contra sentinţei care acordă sau respinge a doua ce- 
rere de moratoriu este sau nu deschisă calea apelului, Vdari sus- 
ţine că nu e drept de apel, întru cît cazul nu întră în prevederile: 

art. 913 (romin 944 Cod. Com., op. cit. 726 No. 8616). 

3. Legiuitorul romin ca și cel italian — spre deosebire de cel 

un termine non maggiore 
di sei mesi.  
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belgian — nu acordă de cît al doilea moratoriu ; întreaga doctrină este 
pentru această părere, căci cum spune Mase Dari (p. 188) legiuitorul 
prevăzind un al doilea moratoriu, a acordat mazimum de beneficii de 
cari se poate bucură un falit. 

4. Cel de al doilea moratoriu este de asemenea supus revocă- 
rei ca și cel dintăi; asemenea dacă la sfirșitul termenului acordat nu 
se va constată achitate sau aranjate toate creanţele, se va redeschide 
sau se va începe procedura falimentului, cu privire la pasivul ne- 
achitat. (Mase Dari | p. 188). 

Jurisprudenţă. 1. Intre obliga- 
țiunile impuse de lege unui anu- 
mit falit, căruia i s'a acordat un 
moratoriu este şi aceia de a a- 
achită. în cursul moratoriului, pe 
creditorii săi, sau cel puţin. de a 

„justifică că a obţinut de la dinșii 
o amiînare de plăţi. 

Neindeplinirea acestor obliga- 
țiuni atrage, pentru comerciantul 
falit, “pierderea bensficiului mora- 
toriului și continuarea procedurei 
falimentului din punctul în care 
fusese lăsat la epoca acordărei 
moratoriului.. 

* Consecințele juridice ce isvo- 
răse pentru comerciantul falit din 
neexecutarea obligaţiunilor sale 
cari i s'au acordat prin moratoriu, | 
nu sunt întru nimic incompatibile cu 
urmările ce decurg, în mod logie 
și juridic, din situaţiunea ce și-a 
creat comerciantul prin încetarea 
de plăţi și dobindirea unui mora- 
toriu, cind în asemenea caz din- 
sul nu și-a îndeplinit obligaţiunile 
impuse. 

Astfel că un asemenea comer- 
“ciant, fiind supus, conf. art. 842 
alin. 8, la toate rigorile prescrise 
de art. 841, el poate fi declaraţ 
în stare de faliment, dacă tribu- 
nalul constată că este în încetare 
de plăţi afirmată chiar de dînsul 
cu ocazia solicitărei moratoriului. 

Nici un text de lege nu obligă 
pe tribunal ca să aştepte o cerere 
din partea „creditorilor pentru a   

declară în stare de faliment pe 
un comerciant, el poate luă chiar 
din oficiu iniţiativa deelarărei u- 
nui faliment şi aceasta chiar atunei 
cînd a acordat unul din cele două, 
moratorii prevăzute de art. 834 
și 812 Cod. Com. de oare ce a- 
ceste moratorii, find nişte măsuri 
de favoare, pot fi revocate ori 
cînd comerciantul favorizat a dat 
probe că nu-și poate îndeplini an 
gajamentele sub cari i sa acor- 
dat moratoriul. 

Invoelile între falit și creditorii 
săi nu pot face să înceteze starea 
de faliment de cît în cazurile și 
în eondiţiunile cerute de lege. 

Astfel, un comerciant căruia i 
_g'a acordat un moratoriu, înainte 
de faliment, nu poate preveni fa- 
limentul de cit îndeplinind obli- 
gaţiunile impuse prin moratoriu 
sau obţinînd un nou moratoriu în 
urma unui vot favorabil al majo- 
rităţii creditorilor reprezintind cel 
puţin jumătate din pasiv și acea- 
sta înainte de expirarea termenu- 
lui din primul moratoriu. 
_C. Cas. III No. 939/90% în 
Dreptul No. 2/907. C. Jud. 78/906 
și Bul. Cas. p. 1739 urm. 

2. Nu este necesară prezinta- 
rea bilanţului și registrelor fali- 
tului pentru a se admite a doua 
cerere de moratoriu; de aseme- 
nea nu este necesar ca să se fi 
plătit la toţi creditorii cite o parte 
proporțională din ereanţa '107 uiyp
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suficient a se justifică că s'a a- 
chitat tără distincţie o parte con- 
siderabilă de pasiv, 

Tr. Firenze 11 Aug. 1886. 
3. După un al doilea morato- 

„CODUL COM. ROMÎN 

Art. 844. Documentele şi 
celelalte mijloace de : pro- 
baţiune, avînd de scop a 
lumină judecata tribunalu- 
lui asupra cererei de mo- 

, ratoriu, pot să fie prezintate 
; fără a fi necesar dea le în- 
„vesti cu formalităţile pres- 
„crise de legi pentru timbru 
„şi înregistrare. 

(Com. 834 și urm. ; Ital. 
829 ; Belg. 610).   

Art. 843—844 

riu, nu se mai poate acordă un 
al treilea. 

Apel Catanzaro 26 Nov. 1889: 
(No. 2 și 3 în Ingaramo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 829. | documenii e 
gli altri mezzi di prova atti 
a rischiarare il giudizio del 
tribunale sulla domanda di 
moratoria possono  essere 
presentati senza le formalită 
prescriite dalle leggi sul re- 
gistro e sul bollo. 

Bibliografia la articolul precedent. 

Notă. Dacă legiuitorul în articolul 844 permite a fi prezintate 
documentele și celelalte mijloace de probaţiune, fără a fi învestite cu 
formalităţile prescrise de legea timbrului și a înregistrărei, o face 
„aceasta în scopul de a Inmină judecata tribunalului. De aci nu u- 

- mează însă, că aceste acte nu mai sunt supuse taxelor de timbru și 
„înregistrare dacă au fost prezintate tribunalului și au fost ținute în 

„ seamă; căci o derogare de la dreptul comun nu poate servi de bază 
„a scuti un act de taxele cerute de lege. 

(Namur III p. 439; Corneliu Botez legea timbrului p. 156 urm.).



CAPITOLUL IN 
Despre concordat 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 845. In ori ce stare 
a procedurei falimentului se 
poate încheiă concordat în- 
tre falit şi creditorii săi, ori 
care ar fi cota concordată 
dacă toţi consimt la aceasta. 

În concordat se poatecon- 
veni încetarea sau suspen- 
darea procesului comercial 
al falimentului, dar nu se 
poate impiedicâ continua- 
rea instrucţiunei penale. 

„ Concordatul va fi supus 
omologărei tribunalului. - 

(Com. 714, 846, 85: Pr. 
P. 9; Ital. 830; Fr. 504; 
Belg. 509). 

Bibliografie, 7. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 830. In ogni stadio 
della procedura di fallimen- 
to pud aver luogo un con- 
cordato tra il îallito e i suoi 
creditori, se tutti vi accon- 
sentano. 

Il curatore € tenuto a pro- 
muovere con ogni diligenza 
la conchiusione del concor- 
dato. 
Nel concordato si pud con- 

venire la cessazione o la sos- 
pensione del processo com- 
merciale di fallimento, ma 
non si pud impedire la con- 
tinuazione del procedimen- 
to penale. 

Stelian curs şi C. Jud, No. 43/99; V. Dimitriu curs; Cezărescu-Dan p. 191; Al. Degre p. 191 urm.; D. Alexandresco VI p. 720, 721 nota 2 şi text; C. N. Toneanu în C. Jud. No. 40/909; Gr. L. Trancu-lași C. Jud. No. 50/911 ; Vidari IA p. 2 urm.; Masă Dari [| p. 188 urm.; Ingaramo p. 524 urm. ; Rivitre p. 730; Namur III p. 180 urm.; Rogron p. 1042 urm.; Dalloz p. 6%7 ; Cohendy-Darras IL pi 135 urm. 

Din expunerile de motive pe 1895. 
Pentru a îngrădi concordatul de mai multe garanţii am prevă- zut între altele : 
Facultatea pentru tribunal 

cinţă a principiului că tribunalul 
turor operaţiunilor falimentului, 

de a refuză omologarea, ca, conse- 
de: comerț are controlul asupra tu- 

cred că este necesar ca coneordatul, fie extrajudiciar, fie convenit cu majorităţile cerute de lege, să fie supus omologărei tribunaiului, care examinind circumstanţele fali- mentului, va statuă asupra, omologărei.
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Doctrină 1. Concordantul este un contract intervenit între ere- 
ditori și falit, prin care creditorii conced falitului și numai lui re- 
ducerea unei porţiuni din creanţe în scop pe de o parte spre a-și 
asigură plata cotei concordatare, iar pe de alta a face să înceteze 
efectele declaraţiunei de faliment. | 

(V. Dimitriu curs Dr. Com. pe 1910/11 pag. 1457.) 
2. Între concordatul amical și cel judiciar există diferență : a) 

concordatul amical are caracter extrajudiciar şi emană direct din 
voinţă creditorilor ; concordatul judiciar are un caracter forţat, obli- 
gatoriu pentru minoritatea creditorilor cari trebue să-l primească chiar 
fără voia lor. b) Concordatul amical stinge în totul partea din datorie 
rămasă debitorului chiar și în ce privește acţiunea contra debitorilor 
și a fidejusorilor, afară numai dacă nu este convenție contrară ; cou- 
cordatul judiciar lasă să subziste încă obligațiunea codebitorilor şi a 
fidejusorilor. e) Concordatul amical poate da naștere unui tratament 
diferit între creditori, pe cind în concordatul judiciar toţi creditorii 
sunt trataţi în mod egal, afară de creditorii privilegiați, gagiști sau 
ipotecari 

(Vidari IX p. 5 urm.) 
3. |. Concordatul amical se deosebește de acordul amical din 

timpul moratoriului : 
a) Concordatul amical, emană direct din voinţa creditorilor, pe 

cînd acordul în moratoriu, este un simplu contract judiciar: 5) De- 
bitorul care voeşte a obține un moratoriu, trebue să se găsească în 
în stare de moratoriu, şi trebue să probeze că imposibilitatea de a 
plăti datoriile sale este datorită unor evenimente extraordinare și ne- 
prevăzute sau în alt mod scuzabile și că activul său covirșește pa- 
sivul ; debitorul care încheie cu creditorii un concordat amical sau 
extrajudiciar, poate să fie în stare de moratoriu!) și nu e obligat a 
stabili existența unor împrejurări extraordinare ete. e) moratoriul nu 
se poate da pe un timp mai mare de 6 luni sau prelungit încă pe 
6 luni, pe cînd coneordatul amical poate să fie încheiat, pentru ori 
cît timp vor conveni debitorui cu creditorii săi. 

II) O asemănare între moratoriu și concordatul amical este că 
în ambele cazuri procedura comercială se suspendă, dar w'are un efect asupra procedurei penale. 

(Vidari p. 5 No, 8667). , 
4. Ca și concordatul judiciar concordatul amical, are de scop 

să facă să înceteze starea de faliment ; însă ceia ce diferenţiază a- 

  

1) Aceasta la Italieni nu și la noi unde concordatul chiar amical nu se poale încheiă de cit” existind faliment.



Art. 845 457 

ceste două concordate este că, în concordatul judiciar acordul inter- 
vine între falit pe de o parte și masa credală, ca pluralitate, pe 
de altă parte, pe cînd în concordațul amical falitul face acor- 
dul cu fie care creditor în parte așa că vor fi atitea contracte dis- 
tinete ciţi creditori sunt. Aceasta este singura diferență în. natura ju- 
ridică a acestor două feluri de coneordate și este eronată părerea 
acelora ce le diferenţiază luînd ca bază unanimitatea sau majoritatea 
ereditorilor, căci se poate foarte bine ca și concordatul judiciar să 
fie admis cu unanimitatea creditorilor, fără ca prin aceasta el să 
devie concordat amical. Tot pentru acest motiv este eronată şi nu- 
mirea ce să dă de către unii concordatului amical de concordat de 
unanimitate. | 

Observaţie făcută în Dreptul No. 18/911 de DI. 7. M. Vasilescu. 
5. În art. 845 se zice în mod expres că concordatul despre 

care el vorbește se poate încheiă cu orice cotă concordatară şi că 
va fi supus omologărei tribunalului. Aceasta confirmă părerea că în 
art. 845 nu mai trebuese căutate condițiunile cu cari aranjamentul, 
de care el se ocupă, se pote încheiă. Altfel nu s'ar înțelege această 
cerință a omologărei, dacă toate condiţiunile concordatului judiciar 
i-ar fi aplicabile, întru cît pentru acest din urmă art. 852 cere de 
asemenea omolagarea tribunalului. | 

Același lucru reiesă și cu mai multă putere din cuprinsul art. 
853. In adevăr, în el se vorbește pentru întăia oară de concordatul ju- 
diciar, pentru care se ordonă condițiunile ce urmează. Intrebuinţarea 
acestui calificativ nu este fortuită. Cuvintul judiciar are în această - 
materie anume semnifieare, pe care i-a dat-o mai de mult doctrina. 
El se opune cuvintelor extrajudiciar sau amical, cu care se califică 
celalt; aranjament posibil și care în opoziţiune toemai cu coneordatul 
judiciar se numeşte concordat extrajudiciar sau amical : Concordato 
.amichevole o stragiudiziale per l'oppositione materiale e formale 
in cui si trova col concordato obbligatorio o giudiziale. (L. Bolaffio- 
E. MasseDari art 830 No. 469.) Cind legiuitorul vorbește de con- 
cordat judiciar, căruia-i impune anume condițiuni, el înțelege ceva 
opus aranjamentului de care se ocupă art. 845, care se numește 
coneordat amical sau extrajudiciar. 

Aranjamentul cu toţi creditorii este un contract ordinar care 
intervine între toate părţile interesate. Dreptul comun este deci su- 
ficient. Dovadă despre aceasta sunt: 1) Că un asemenea aranjament 
se poate face ori ce cotă concordatară ; legiuitorul nu avea, și nu 
putea să se amestece, căci n'avea pe cine să protejeze ; 2) Că un 
astfel de aranjament poate să intervie ori cînd ; nu numai în ori ce
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stadiu al falimentului, dar, Și mai cu seamă, înainte de falimente. Poate deci să interviu înainte de ce creditorii să fi fost verificaţi ; și legiuitorul: n'a luat nici o măsură de protecţiune alta decit nece- sitatea de a, fi omologat de tribunal, care va verifică numai dacă au consimţit toţi creditorii. i 
Poate de asemenea să întervie. înainte de declararea falimen- tului și toemai în scopul de a o evită. In așa caz, fără nici o îndo- doială, că aranjamentul ar fi posibil. N'ar fi nici o rațiune să de- vină imposibil, cînd e vorba de un aranjament pur pecuniar, încheiat cu consimțimîntul tuturor celor interesaţi. 
(D. 7. Stelian în C. Jud. No. 43/99). 
6. Prin concordat judiciar în înţelesul art. 853 Cod. Com. tue- buie să înțelegem concordaţul făcut cu majoritatea prevăzută de lege și care odată omologat este opozibil și creditorilor cari n'au luat parte la el sau cari au votat contra concordatului. Iar opozitul coneorda- tului judiciar este concordatul de unanimitate, care se poate încheiă în orice epocă a falimentului şi cu ori ce cotă. Astfel fiind lucrurile dispoziţiunea art. 853 aplieîndu-se numai la concordatul judiciar, nu se poate aplică la concordatul încheiat cu unanimitatea creditorilor ; dis- poziţiunea a.t. 853 este îndreptaţă contra falitului, iar nu în contra creditorilor lui ; aceștia rămin în plenitudinea drepturilor lor de a re- nunță la creanţele lor în totul sau în parte. Creditorii pot renunţă la totalitatea, creanţelor lor și cu niai mult cuvint pot renunţă și la o parte din ele; în consecinţă tribunalul n'a putea refuză omologarea unui concordat intervenit în condiţiile art. 845 Cod. Com. sub cu- vint că debitorul ar mai fi fost declarat falit căci dispoziţiile art. 853 al. 3 se referă numai la concordatul judiciar, dispoziţiuni create în interesul minorităţii care nu a. votat concordatul. 

(A. Antonescu în C. Jud. No. 43/99). 
7. Ce a înţeles legiuitorul prin cuvintele „dacă toți consimt la aceasta“ ? s'a înțeles unanimitatea tuturor creditorilor falitului sau nu- mai ai celor verificaţi ? | 
Vadari IX, No. 8439 susține că trebuie să fie unanimitatea tu- turor creditorilor, iar nu numai a celor. verificaţi ; după Vidari, ma- joritatea nu poatea în acest caz să facă lege minorităţii, chiar dacă nu s'au prezintat la, faliment, fiindcă legea e clară „în orice stadiu al procedurei falimentului poate avea loe un concordat între falit și creditorii săi, dacă toţi consumt ; apoi chiar dacă legea ar tăcea, fiind că e vorba de dispoziţiuni excepţionale, care derogă la dreptul -co- mun, nu sar putea nici odată aplică regulele unei instituţiuni la alta, ori cită afinitate de raporturi ar fi.
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D. C. N. Toneanu susține (vezi C. Jud. No. 45/909) că credi- torii ceruţi de art. 845 al. 1, nu pot fi decit unanimitatea celor ve- Tificaţi, adică făcind parte din masa concurentă, adică însinuaţi la pasiv, nu creditorii concursuali, fiindcă de și au și ei dreptul, însă nu se prezintă la concurs, și cu aceasta înțeleg să demonstreze că se desinteresează de închiderea falimentului, şi pentru aceaăta vor re- simţi consecinţele, neputîndu-li se recunoaște în urma inacțiunei lor, dreptul de a mai cere să se redeschidă falimentul dejă închis. Nu ar drept a se zice că, odată ce procedura falimentului s'a deschis, constitue un drept pentru toţi creditorii concursuali. Este o dublă masă aci : masa concurentă și masa concursuală ; însă acei cari par- ticipă la procesul falimentelor, cari trag profit din lichidaţiune, care: deliberează şi la necesitate contractează cu falitul este masa concu- rentă iar nu cea concursuală. Creditorul concursual care însă nu vine. la pasiv, nu cîștigă nici un drept asupra activului, și el se reparti- zează numai la cei ce au prezintat și verificat creanțele lor; și una; din limitările pe care e nevoit să le sufere este aceia ce rezultă din concordatul făcut de masă, concordat de unanimitate cu orice cotă concordatară. Concordatul făcut de majoritate cu cota de 40% din capitalul creanţelor ; a se susține contrarul, ar fi expus coneordatul să fle anulat după descoperirea unui creditor, creînd astfel o poziţi- une grea, făcirid absurdă o dispoziţiune. de lege ca acea a art. 845. al. 1 Cod. Com. - 
(Extras din C. Jud. No. 451909). 
G. Bonelli (Commeutario al Codice di Commereio VIII, parte II.. No. 716 urm.) e de părere că toţi creditorii de cari e nevoie pentru coneordatul amical, înseamnă, toţi acei cari fac parte din masa con- curentă, adică creditorii înscriși la pasiv, nu creditorii concursuali ; trebue a se avea în vedere că pînă la distribuţia activului, orice cre- ditor concursual este în termen de a se înscrie și prin aceasta să facă necesar consimțimintul său la validitatea coneordatului ; expi- rind chiar termenul legal fixat de tribunal pentru declararea crean- țelor, creditorul poate să-şi exercite dreptul său, pînă în ultima zi utilă ; rezultă de aci, că tribunalul nu poate aprobă acest concordat și să proclame în baza sa închiderea falimentului dacă s'ar încheiă concordat înainte ca termenul fixaţ pentru prezintarea creanţelor, în- scrierea, la pasiv, de care se vorbește mai sus să fie expirat. 
(Vezi Bonelli, No. 718 și nota 6 de la pag. 671). 
D. Gr. L. Trancu Iaşi (vezi în C. Jud. No. 50/911), împărtă- „pește această ultimă părere unanimă -a doctrinei italiene, că se cere: totalitatea creditorilor și nu numai a celor verificaţi. 
(Estras din C. Jud. No. 50/911).
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Jurisprudenţă. 1. Prin art, 843 
(azi 845) și 844 (azi 846) Cod. Com. 
nu numai că nu se pune nici o 
restricţiune în ce priveşte cerca- 
rea falitului de a încheiă ori cîte 

“ concordate, atunci cînd primul n'a 
reușit sau a fost anulat, dar încă 
rezultă clar că legiuitorul a voit 
a înlesni cît mai mult calea de a 
se ajunge la încheierea unui con- 
cordat, punind chiar sindicului în- 
-datorirea de a pune toate silin- 
ţele pentru a ajunge la concordat 
Și dînd dreptul atit lui cit și fa- 
litului a cere ori. cînd judelui co- 
mMisar o convocare a creditorilor 
în acest scop. 

Că încercarea încheierei unui 
alt concordat e și atunci cu pu- 
tință cînd concordatul anterior nu 
sar fi admis pentru fraudă, fiind- 
că întru aceasta legea nu dis- 
tinge. 

0. Cas. I1. No. 10/96. Bulet. 
1896, p. 107. 

2. Codul comercial nu cuprinde 
nici o dispoziţiune prin care să se 
prevadă că concordatul nu se poate 
face decit după rezolvirea con- 
testațiunilor ridicate cu ocazia ve- 
Tificărei creanţelor ; din contra 
art. 843 (azi 845). Cod. Com. pres- 
-crie că concordatul se poate face 
în orice stare de procedură a fa- 
limentului, iar art. 846 (azi 848) 
același cod, prevede că variaţiu- 
nile în număr sau cifră a erean- 
țelor derivînd din sentinţa aratată 
de art. 778 (azi 775) Cod. Com., 
„adică de contestațiunile sus men. 
ționate, nu au nici o influenţă a- 
-Supra validității coneordatului în- 
cheiat cu majorităţile legale a 
“creanţelor verificate și admise la 
masa falimentului. Că de aci re- 
esă că odată verificarea creanţe- 
lor efectuată, concordațul se poate 
încheiă, fără a se mai așteptă re- 
-Zolvirea, contestaţiilor, întru cît se. 

Art. 

  

  

845 
) 

pot admite provizoriu la masa cre- 
dală, și creditorii contestaţi. 

Trib. Ilfov Com. No. 190/93 în 
C. Jud. pe 1894 pag. 54. 

3. Coneordatul se poate pro- 
pune în orice stare a falimentu- 
lui și chiar dacă o primă încer- 
care nu a reușit. 

C. Apel Buc. 1. No. 4594 în 
Dreptul pe 1894 p. 619. 

4. Cind ceoncordatul amical în- 
tervine într'o stare mai înaintată 
a procedurii falimentului, adică 
după verificarea creanţelor, situa- 
țiunea falimentului cu privire la 
fixarea masei creditorilor fiind lim- 
pezită, nu încape nici o îndoială 
că unanimitațea de care vorbeşte 
art. 815 Cod. Com. este totalitatea 
creditorilor chirografari, verificaţi 
și admiși la masa falimentului, fie 
și numai provizoriu, totalitate din. 
care trebuie să se formeze majo- 
ritatea pentru votarea concorda- 
tului judiciar. 

Astfel dacă un concordat este 
încheiat cu unanimitatea creditori- 
lor verificaţi la masa falimentu- 
lui, este admisibil, deși cota con- 
cordatară este numai de 10%, în 
tru cit art. 845 Cod. Com. declară 
că un astfel de concordat se poate 
încheiă, ori care ar fi cota ce fa- 
litul se obligă a plăti. 

C. Apel Galaţi II, No. 23:909. 
C. Jud. No. 45/909. 

5. Conform art. 845 Cod. Com. 
concordatul amical se poate a- 
cordă cu o cotă ori cît de mică 
spre deosebire de concordatul ju- 
diciar, şi care nu poate fi inche- 
iat decit cu unanimitatea credi- 
torilor falitalui; iar prin unani- 
mDitate trebuie a se înțelege tota- 
litatea creditorilor arătaţi prin 
registrele și bilanțul falitului sau 
care ar rezultă din lucrări, indi- 
ferent de epoca în care întervi- 
ne un asemenea concorâat, afară,



Art. 845 

bine înțeles, de acei ereditori-cari 
au fost definitiv respinși de la 
-masa falimentului. 

Prin urmare aceasta fiind ade- 
vărata interpretare a art. 845 Cod. 
Com., nu se pot înlătură de la 
votarea de unanimitate, unii cre- 
ditori pe motiv că ei ar fi con- 
testaţi, cît timp contestațiunea este 
încă pendinteși ei nu au fost în mod 
„definitiv înlăturați de la masa fa- 
limentului prin o hotărire jude- 
cătorească definitivă. 

Nu se poate admite dreptul de 
apel contra sentinței tribunalului, 
dată eu ocazia omologărei unui 
coneordat amical sau de unani- 
mitate, întru cit art. 845 C. Com. 
singurul text din materia fali- 
mentelor care se ocupă de con 
cordatul amical, arată numai că 
coneordatul de unanimitate va fi 
supus omologărei tribunalului fără 
să prevadă anume dreptul de 
apel. 

“O. Cas. III, No. 52911, în C. 
Jud. 50911 și în Dreptul No 
18/9411. 

6. Potrivit dispozițiunilor art. 
S15 C. Com., eoncordatul amical, 
care se poate acordă cu o cotă 
ori cît de mică, spre deosebire de 
concordatul judiciar, nu poate fi 
încheiat de cit cu unanimitatea, 
creditorilor falitului. 

In materie de concordat ami- 
cal, prin unanimitatea creditori- 
lor, se înțelege totalitatea credi- 
torilor arătaţi prin registrele și 
bilanţul falitului sau cari ar re- 
zultă din lucrări, indiferent de e- 
poca în care întervine un aseme- 
nea concordat, afară, bine înţe- 
les, de acei creditori cari au fost 
definitiv respinși de la masa fa- 
limentului, întru cît legiuitorul nu 
a făcut nici o distineţiune în a- 
ceastă privință între cazul cînd 
concordatul se încheie înainte și 
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acel cînd se încheie după verifi-. 
carea creanţelor. 

In contra sentinţei tribunalului, 
dată cu ocazia omologărei unui 
concordat amical sau de unani- 
mitate, nu există drept de apel, 
de oarece art. 815 Cod. Com. sin- 
gurnl text în materia falimentu- 
lui care se ocupă de concordatul 
amical, arată numai că coneorda- 
tul de unanimitate va fi supus 0- 
mologărei tribunalului, fără să pre- 
vadă anume dreptul de apel. 

C. Cas. 1[1, No. 52/911 în Drep- 
tul No. 18/911. Jurisprudenţa No.. 
7/911. Contra C. Apel Galaţi I[, 

„Alo. 230/909. în C. Jud. 45/909. 
7. Cind totalitatea creditorilor: 

ufui faliment consimte la înche- 
ierea coneordatului fără nici o. 
restricție sau condiţie, în acest 
caz concordatul e amical și bene-- 
vol și se deosebește de concor-: 
datul judiciar consimțit du majo- 
ritatea creditorilor prezenţi, s'au 
de mnjoritatea celor trei pătrimi 
a sumei totale a creanţelor. 

Concordatul amical şi benevol 
ca şi concordatul judiciar, trebuie. 
supus la omologare, pentru ca să, 
se constate de tribunal participa- 
rea şi consimțimintul tatulor cre- 
ditorilor, însă omologarea unui a- 
semenea concordat nu poate fi: 
refuzată. 

(0. Cas. 11, No. 59/900 în Bul. 
p. +3. C. Jud. No. 28/9060. Con- 
tra, C. Ape Buc. III, No. 81|99 
și Drib. Ilfov Com. din 1599 în 
C. Jud. No. 43/99). 

8. Pentru a produce efectele 
sale chiar concordatul extra judi- 
ciar trebuie să fie omologat de 
tribunal ; și în acest scop trebuie 
să se verifice de tribunal dacă 
toți creditorii au consimţit la con- 
cordat ; 

Trib. Venezia 20 Martie 188]. 
9. Chiar un concordat extra-ju-
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ciciar produce efecte juridice şi 
obligă pe părţi, ca in orice alţ 
contract. 

Tr. Bologna 28 kebr. 1887.. 
10. Dacă debitorul nu plăteşte 

în termenele stabilite prin con- 
cordatul extrajudiciar, decade din 

Art. 845 

Cas. Roma, 
lulie 1892. 

12. Este valabilă convenţiunea 
prin care creditorul promite ade- 
siunea sa la concordatul amical, 

-iar debitorul se obligă a achită 
acestui creditor diferența dintre 

23 Mai 1891, și 13 

beneficiul reducerilor ce i s'au 
făcut de creditorii săi; 

Cas. Torinc 6 April 1889. 
11. Concordatul nu este o tran- 

saețiune, ci un contract sui gene- 
„ris, făcut între debitor şi credi- 
torii săi, care trebueşte omologat 
de tribunal. 

cotă și cre.nţa efectivă. 
4pel Milano 21 Iulie 1891. 
13. Concordatul uu e un con: 

tract bilateral ci unilateral. 
Apel Genova 19 Oct. 1891, No. 

8—12 din Ingaramo.   
Notă. Inaintea tribunalului Ilfov s. com. a Curţii de Apel Buc. ]] 

:și înaintea Inaltei Curți de Casaţie (vezi la jurisprudență No. 7 și la 
doctrină No, 5—7) s'a pus chestiunea, dacă tribunalul poate refuză 
“omologarea unui concordat amical sau benevol, încheiat potrivit art.- 
“815 cod. com. Sunt cunoscute atit părerile eminenţilor juriști, cari au 
pledat asupra acestei chestiuni, cit şi soluţiile date de instanțele noas- 
tre judecătorești. Inalta Curte de Casaţie și-a spus ultimul cuvint 
“stabilind că concordatul amical $au benevol, trebuie supus omologă- 
rei tribunalului, dar că tribunalul nu poate refuză omologarea, întru 
cît dinsul nu constată de cit, dacă au participat și consimțit toţi ere- 
ditorii ; și că în ce privește dispoziţiunile art. 852 cod. com., ele nu-și 
fac aplieaţiunea. de: cit în cazul unui concordat judiciar. 

Credem că soluţiunea Inaltei Curți de Casaţie, corespunde în 
totul atit intențiunei legiuitorului, cît și a unei juste aplicări a art. 
845 cod. com. | 

Ce face tribunalul cînd i se prezintă un concordat amical sau 
de unanimitate? Constată identitatea persoanelor contractante, nu- 
mărul și numele celor ce figurează între creditorii falitului căruia se 
acordă concordatul și luînd act de declarațiunile părților şi cuprin- 
sul concordatului, dispune facerea unei sentințe sau chiar jurnal pen- 
tru cele declarate și constatate. Ori părţile cînd se prezintă cu aetul 
de concordat amical nu cer mai mult de cit să se consemneze într'o 
încheiere judecătorească voinţa. lor. | 

Chestiunea, existenței unei bancrute frauduloase, nu poate avea 
loc în caz de concordat amical, dată fiind independenţa absolută, fi- 
xată în art. 714 şi 875 cod. com,;; și apoi inadmisibilitatea unui con- 
-cordat datorită existenţei bancrutei fraduloase se referă la concordatul
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judiciar (art. 853) pentru eare este ştiut că anume forme şi precau- țiuni se cer spre a fi admis, iar nu concordatului amical sau «de u-: nanimitaţe, 
|. 

  

CODUL COM. ROMIN „CODUL COM. ITALIAN 
Art. 846. Dacă nu saob- | Art, 831. Se non .abbia ținut un concordat prin con- luogo. concordato per con: simțimâîntul tutulor credito- senso. di tuiti i creditori, il rilor, judecătorul-sindie este | îallito, il curatore o la de- dator ca, în termen de trei | legazione dei creditori, o zile de. la verificarea cre- | tanti creditori che rappre- anțelor să convoace pe cre- | sentino almeno una quarta ditori pentru a fi consultaţi | parte del passivo, possono asupra incheierei unui con- sempre chiedere al giudice cordat. | delegato una convocazione Falitul sau un număr de | dei creditori per la proposta creditori, neprezentind cel | di un concordato. puțin a patra parte din pa- L'ordinanza di convoca- sivul falimentului, pot cere | zione dev 'essere notificata în același termen 0 convo- | ai creditori, al curatore ed care a creditorilor, pentru a | al fallito. | li se propune un concordat. La proposta di concor- Ordonanţa de convocare | dato non sospende gli aiti trebue să fie notificată cre- intrapresi per la liquidazio- ditorilor şi falitului. ne del fallimento, salva la Propunerea concordatu- disposizione del primo ca- lui nu suspendă actele in- poverso dellarticolo 793. treprinse pentru lichidarea 

falimentului, cu rezerva dis-” 
poziţiunilor primului aliniat 
din art. 803. 

Com. 803, 845, 847 Și urm, 
893, 937 ; Ital 831; Fr. 504, 
305 ; Belg. 509, 510. i a | | 

Bibliografie, Vidari IX p. 14 urm; Mas6 Dari IL 'p. 207 .urm.; Cezărescu Dan 203 urm.; Îngaramo p. 526; Riviăre p._ 730 urm.; Namur III p. 181 urm. ; Ro- gran p. 1043 urm; Dalloz p. 647 urm. ; Coherdy:Darras II p. 135 urm, î 

  

  
Notă. La finele articolului legea „din 1900 prevedea următorul aliniat, abrogat prin legea din 1902: i 
» Tribunalul căruia s'a făcut cererea, de omologoarea concorda- „tului, va fi în drept a o respinge pentru cuvinte de interes public,
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„sau cînd pe cale de contestaţie, se va dovedi că condiţiile concor-- 
„datului sunt prea favorabile falitului cu privire la averea lui“. 

Doctrină. 1. Intre creditorii cari pot cere convocarea ereditori- 
lor pentru concordat pot figură şi creditorii avind gaj, privilegiu sau 
ipotecă, pentrucă una este că acești creditori nu pot luă parte la. 
formarea majorităţii cerută de lege pentru validitatea concordatului 
și alta că ei pot fi inițiatorii unei propuneri de concordat. 

Vidari VIII No. 8685. Mas€ Dari II, No. 468. 
2. Legea vorbește de notificarea ordonanţei creditorilor și fali- 

tului ; a înțeles legiuitorul că această proceduri să se îndeplinească 
prin portărei, sau este suficient un aviz dat prin scrisoare recoman- 
dată la postă, cu cel puţin 8 zile inainte de termenul de convocare ? 
Vidari (No. 8689) crede că în mod greșit legiuitorul întrebuințează 
expresiunea „notificazione“, și că a înţeles „significazione* „notizia“ 
adică nu e nevoie de oficiul portăreilor ; mai mult că legea spune 
că în caz de convocarea creditorilor, ei vor fi avizaţi prin serisoarve 
recomandată ; și cînd regula generală este aceasta, nu poate fi alta 
— prin analogie — în cazul de faţă. | 

Masă-Dari No. 469 nu se pronunță în mod hotărit, înclină însă 
a crede că în cazul art. 831 (romîn 846) Cod, Com. notificarea ordo- 
nanţei de convocare să se facă prin portărei de oarece curatorele 
nu-și poate notifică un act ce ar trebui să-l notifice altora. 

In legiuirea italiană poate fi discuţie, întru cit administraţia fa- 
limentului la Italieni e încredințată unui curatore, (ceia ce eră sin- 
dicul, în trecut, lu noi), sub supravegherea unui judecător delegat ; 
și cum ordonanța de convocare se dă de judecătorul delegat, iar no- 
tificarea urmează a fi făcută și curatorelui, negreşit că oficiul por- 
tăreilor e necesar, întru cit se aduce la îndeplinire un alt act de cit 
cele ce potrivit art. 906 italian Cod. Com. și art. 78. din regulamen- 
tul Codului de Comerţ italian—se execută de curatore. 

„La noi oficiul de judecător delegat sau comisar și de sindie 
sunt contopite asupra unei singure persoane, judecătorul sindie și or- 
donanța de convocare se emite de el ; iar notificările și înştiințările 
în materie de faliment sunt regulamentate de art. 937 Cod. Com. și 
art. 36 din regulamentul respectiv, cari sunt traducerea ad-litteram 
a textelor din legea şi regulamentul italian spuse mai sus. Dacă și 
la noi ar fi azi sindicul deosebit de judele comisar, credem că ar fi 
fost necesară notificarea convocărei prin portărei. Mai mult încă, la 
noi art. 846 prevede că notificarea convocărei se va face creditori- 
lor şi falitului ; deosebirea de textul italian existind? persoana care să 
facă notificarea urmează a fi alta de cit la Italieni.
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Jurisprudenţă. 1. Legiuitorul 
prin art. 248 Cod. Com. regulind 
modul cum pot fi încunoștiințaţi 
creditorii unui falit despre ziua 
cînd ei trebue a se adună ca să 
delibereze asupra eoncordatului, 
între altele se exprimă astfel i» da- 

„că după legiuitele chemări nu 
„nu vor veri unii din creditori... 
„ete.“ de unde rezultă evident 
că, pe lingă publicitatea prin 
Monitor, și despre care se vor- 
bește în prima parte a acestui 
articol, trebue ca fie care din ere- 
ditori să se încunoștiințeze prin 
osebite citaţiuni în mod legal de 
către tribunal, și că nu se poate 
procede la vre-o lucrare în lipsa 
unuia sau mai multor dintr înşii, 
de cît numai cînd sar constată 
că citaţiunile au parvenit la cu-- 
noștinţa lor după dovezile de pri- 
mire sau procesele verbale înche- 
iate de către agenţii insăreinaţi 
anume de lege cu significarea u- 
nor asemenea acte de procedură; 

"Că în ceia ce privește regulele 
relative la actele de procedurăiîn 
materie comercială, trebue a se 
observă dispoziţiuniie prescrise în 
procedura dreptului comun, acolo 
unde legea specială de comerţ 
nu a prevăzut anume modul cum 
trebue a se execută. Deci nu prin 
adrese individuale ci prin cita- 
țiuni incheiate și comunicate prin 
portărei, conform art. 74 pr. e. 
urmează ca, creditorii să fie che- 
maţi la votarea concordatului. 

Bui. 1876 p. 301. Barozzi pag. 
254 F. | 

2. Creditorii ale căror creanţe 
au fost verificate tardiv au drep- 
tul a participă la facerea concor- 
datului.. . 

Cas. II No. 10/96 Bul. p. 107. 
3. Dacă falitul a făcut odată 

0 propunere de eoncordat, înainte 
de închiderea lichidărei, și acea 
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propunere a fost respinsă, nu mai 
poate face în urmă o nouă pro- 
punere de concordat în cazul 
cînd procedura falimentului a fost 
redeschisă conf. art. 825 al. II e. 
com. adică după cererea debito- 
rului care oferă creditorilor săi 
de a plăti cel puţin încă o zeei- 
me din creanțele lor. Prin urma- 
re concordatul ce lar acordă cre- 
ditorii îu urma, redeschiderei pro- 
cedurei falimentului. nu poate fi 
omologat de tribunal. 

Trib Ilfov Com. 15 Nov. 1900 
în Dreptul No, 83/900. 

4. In opunere de concordatul 
judiciar, cînd totalitatea eredito- 

“rilor consimte la, încheierea con- 
cordatului, fără nici o restricție 
sau condiție, în acest caz concor- 
datul e amical și benevol şi se 
deosebește de concordatul judi- 
ciar fiind că el tot deaună se 
poate încheiă. Că dacă însă și a- 
cest concordat ca și cel judiciar 
are a fi omologat, conf, art. 852 
Cod. Com., e ca să se constate 
de tribunal participarea» și con- 
simţirea tuturor creditorilor, iar, 
de altmintrelea omologarea unui 
aseimenoa concordat n'are a fi re- 
fuzată. 

C. Cas. II No. 58/900 Bul. p. 
443 urm. 

5. Creditorii unui faliment sunt 
încunoștiințați pentru concordat de 
către sindie prin publieaţiuni şi 
prin scrisoare recomandaţă tri- 
misă fie cărui creditor, iar nu 
prin mijlocirea corpului de por- 
tărei. 

T'rib. Iaşi II No. 50/93 în C. 
dud. pe 1894 pg. 93. 

6. In materie de faliment, ju- 
dele sindic e în drept a convocă 
0 nouă adunare de creditori pen- 
tru concordat deși într'o prece- 
dentă convocare. nu s'a obținut 
concordatul. 

30
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Trid. Iifov com, No. 1363/94 în 
Dreptul pe 1894 pg. 623. 

7. Moștenitorii falitului nu au 
calitate de a îneheiă un concor- 
dat cu; creditorii autorului lor. 

Un asemenea act are deci ca- 
racterul unei donațiuni.pe care 
majoritatea creditorilor o face 
moștenitorilor remițindu-le o parte 
din suma datorită de defunet și 
nici de cum nu are caracterul 
unui -concordat. 

C. Apel Buc. I1 14 Oct. 1894 
în Dreptul No. 10/95 p. 83. 

8. Creditorii cari n'au depus 
creanţele lor la judecătorul sin- 
dic spre verificare, nu pot fi che- 
maţi ia facerea concordâtului, 

C. Cas. II No, 57/99 Bul. Cas. 
p. 328. 

9. Concordatul judiciar este un 
contract bilateral, care are la bază 
principiul melius est pauca diui- 
dere quam totum -perdere şi prin 
el falitul recapată administraţiu- 
nea patrimoniului său, obţinind 
favoarea unei remiteri din dato- 
rie, cu obligaţiune să plătească 
cota concordatară. 

Trib. Putna II din 1910 în 
Dreptul No. 30/910. 

10. Osdonanţa judecătorului de- 
legat (la noi sindic) prin care con- 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 847. In adunarea pen- 
tru concordat, îalitul trebue 
să se prezinte în persoană, 
dar poate să fie autorizat, 
pentru juste motive, de că- 
tre judecătorul sindic, să se 
reprezinte printr o altă per- 
soană. 

Judecătorul sindic, tre- 
bue să prezinte adunărei o 
relaţiune scrisă în privinţa 

4 

  

  

” Art. 846—847 

voacă creditorii pentru concordat 
nu trebue notificată prin mijlo- 
cirea portăreilor ; este suficient 
să fie trimisă celor interesaţi prin 
scrisoare recomandată. 

Apel Venezia 26 lulie 18%; 
Tr. Firenze 9 lunie 1886; Tr. 
“Ancona 16 August 1886; Cas. 
Roma 24 Marte 1888 ; Apel Vene- 
zia 11 Mai 1888; Apel Casale 30 
lunie 1888; Apel Roma 31 Dec. 
1888; Apel Venezia 27 August 
1889; Apel Milano 29 Oct. 1889; 
Apel Palermo 12 lanuar 1891 ; A- 
pel Roma 19 Dec. 1891. 

Contra. Ordonanța de convo- 
carea creditorilor pentru a le pro- 
pune un concordat, trebue să fie 
comunicată  ereditorilor, curato- 
rului și falitului sub forma unei 
copii legalizate și notificată, prin 
portărei. 

Apel Milano 1 Sept. 1884 ; Pr. 
Venezia 10 Febr. 18 Nov. 1886; 
în Ingaramo. 

11. Anulat fiind primul concor- 
dat, pe cît timp nu sa distribuit 
complect activul între creditori, 
se poate propune de falit un al: 
doilea concordat. 

Apel Casale 9 Iulie 1886; în 
Ingaramo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 832. Nelladunanza 
per il concordato il fallito 
deve intervenire in persona, 
ma pud essere autorizzato 
per giusti motivi dal giu- 
dice delegato a îarsi rap- 
presentare da aliri. 

II curatore deve presen- 
tare all adunanza una rela- 
zione scritta intorno allo 
stato del fallimento, all'a-



Alt. 

:stărei falimentului, a înde- 
plinirei formalităţilor, a o- 
peraţiunilor ce au avut loc 
şi a măsurilor ce crede ne.- 
"Cesare a înlesni acea înche- 
iere. Relaţiunea trebue să 
fie subscrisă de judecătorul 
Sindic. 

Procesul verbal al adu- 
nărei va menţionă tot ce s'a 
deliberat şi decis într'însa. 

(Com. 716, 740, 845 şi 
urm., 848 și urm. 931; L. 
timb. 22 $ 22 ; Ital. 832; Fr. 
507, 10; Belg 511). | 

Bibliografia la art. 846. 

Jurisprudenţă. 1. Cînd delibe- 
'raţiunile creditorilor chemați pen- 
„tru eoncordat nu s'au ținut în sala, 
tribunalului comercial, unde au 
fost convocați prin ordonanța ju- 
decătorului, ci într'o altă sală, 

“însă tot în localul tribunalului co- 
mercial, aceasta nu poate atrage 
nulitatea concordatului. 

Netrecerea de către sindic în 
raportul său la activul falimentu- 
lui, valoarea unei cambii datorite 

"ca girante de către falit, nu poate 
să invalideze concordatul, sindi- 
cul neputind trece în raportul său 

-de cît activul real ce sar putea, 
împărți între creditori și pentru 
aceste cambii falitul a print dejă 
bani cînd le-a transmis prin gir, 
astfel că plata, lor de către debi. 
tori, n'ar putea mări activul fali- |. 
tului. 

Trib. Iaşi II No. 50/93 în C. 
„Jud. No. 12/94. 

2. Concordatul se poate votă 
chiar dacă sindicul nu a prezin- 
tat relațiunea pe care i-o cere art. 

„345 (azi 847) C. Com. cînd nu se 
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dempimento delle formalită 
alle operazioni che hanno 

„avuto luogo, e specialmente 
intorno ai, mezzi impiegati 
per promuovere la conchiu- 
sione del concordato, agli 
ostacoli incontrati ed ai 
provvedimenţi che repuia 
necessarii per facilitarla, La 
relazione devessere soito- 
scritia dal curatore, e pre- 
sentata al giudice delegato. 

Il processo verbale dell'a- 
dunanza fa menzione di 
tutto cid che in essa 6 detto 
e deliberato. 

dovedește că această lipsă e cauza 
unei vădite erori a creditorilor, 

O. Apel Buc. I No. 49/94. în 
Dreptul pe 1894 p. 619. 

3. Art. 847 obligă numai pe fa- 
lit a se prezintă în persoană la 
concordat iar nu și pe creditori. 
Asemenenea legea nu definge ca 
din motive de economie în chel- 
tueli, unul și același mandatar să 
reprezinte pe mai mulţi creditori 

C. Apel Buc. I 19 Martie 1893 
C. Jud. 49/93. 

4. Este nul concordatul dacă 
lipsește relațiunea scrisă pe care 
curatorele -(sindicul) trebue să o 
prezinte adunărei pentru facerea 
concordatului. 

Apel Bologna 22 Dec. 1885. 
Contra Apel Roma 11 Febr. 1888. 

5. Administratorii unei socieţăţi 
anonime în fahment, dacă trebue 
chemaţi în toate cazurile în cari 
legea, dispune chemarea falitului, 
nu suut prin aceasta obligaţi a se 
prezintă în persoană în adunarea, 
pentru concordat. 

Apel Milano 25 Dec. 1885.
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6. Raportul curatorelui (sindi- 
cul) asupra stărei falimentului, 
fiind un act oficial dat în sarcina 
sa, face deplină credință pînă la 
proba contrarie sau pînă la în- 
scrierga în falş. 

Apel Roma 30 Dec. 1890, 
7. Este nul concordatul, dacă 

la încheierea lui, în locul fa- 
litului, ia parte un mandatar al 
său, în baza unei procuri date an- 
terior declaraţiunei falimentului. 

Tr. Brescia 19 Llulie 1893. (No. 
4—"7 în Ingaramo). 

8. Adunarea pentru concordat 
cuprinde toţi creditorii verificaţi, 
sau chiar admiși provizor. 

Cas. fr. 13 Febr. 1855. 

9. Creditorii ale căror creanţe 
au fost contestate de falit, pot fi 
admiși a deliberă asupra propu- 
nerei de concordat, dacă contes- 
taţia a fost respinsă de tribunal: 
ei se vor prezintă pe baza -hotă- 

Art. 

  rîvei tribunalului care in materie 

847 

de faliment este de drept execu-- 
torie provizoriu, 

Cas. fr. 20 Iulie 1858. 
10. Creditorii se pot prezintă fie. 

în. persoană fie prin mandatar.. 
Faptul că creditorii au tost re- 
prezintaţi la concordat printrun 
funcţionar (în speţă un portărel). 
poate expune pe mandatar la o. 
pedeapsă disciplinară dar nu poate: 
viciă actul însuși și să atragă. 
drept consecinţă nulitatea lui. 

Apel Bordeaux 6 April 1892. 
11. Dacă falitul nu se prezintă 

sau n'a adresat adunărei credito- 
rilor, în seris propunerile sale. 
concordatul— care nu este de cit. 
o convențiune între falit şi cre- 
ditorii săi—nu poate fi format. Cu. 
toate acestea se poate acordă fa- 
litului un termen, la expirarea 
căruia, el trebue să se prezinte 
spre a-și formulă propunerile. 

Apel Nîmes 20 Mai 1892. (No. 
S—11 în Cohendy-Darras). 

Notă. 1. Falitul, zice art. 847, trebue să se prezinte în persoană; 
însă poate fi autorizat, pentru juste motive, de către judecătorul sin 
die să se reprezinte printr'o altă persoană ; aceasta înseamnă că pre-- 
zenţa falitului este indispensabilă în adunarea pentru concordat, fiind 
vorba de stabilit o convențiune între falitul debitor și creditorii 
săi ; aceasta este o dispoziţie poate severă a legei, însă nu pdate fi 
înlăturată. Așa de exemplu, — cum se discută în doctrina italiană— 
Mase Dari No. 411, Vidari No. 8695, p. 350 $ 27, dacă falitul îşi 
face în seris propunerile sale, aceste propuneri nu vor putea fi ținute 
în seamă în lipsa falitului sau a unui reprezintant al său. (Vezi în 
părere contrară Cavo p. 350 $ 27 citat de Mase Dari). 

2. Judecătorul sindie trebue să prezinte adunărei o relațiune 
scrisă în privința stărei falimentului ete. Necesitatea acestei relaţiuni 
a administraţiunei falimentului este în strînsă legătură cu acordarea 
concordatului ; este oglinda ce creditorii au înainte a-și privi situa- 
țiunea lor față de falit în momentul propunerei concordatului şi baza 
acordărei sau respingerei concordatului. ” , 

„Această relațiune judecătorul sindic o va formă pe timbrul de: 
5 lei conf. ast. 22 al. 22 din legea timbrului. 

3. Adunarea creditorilor se prezidează de judecătorul sindie
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potrivit art. 938 Cod. Com. 
“cît și de art. 939 Cod. Com. 

469 

iar procesul verbal ceruţ atit de art. 847 
va menţionă tot, ce s'a deliberaţ şi decis de adunarea creditorilor. Acest proces verbal împreună cu actul de “concordat încheiat și semnat potrivit art. 851 Cod. Com. va fi îna- întat tribunalului cel mai fîrziu pină în trei zile, spre a se pronunţă asupra omologărei. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 848. Concordatul nu 
se poate face decit cu pri- 
mirea majorităţei tuturor 
creditorilor ale căror cre- 
anțe au fost verificate sau 
admise provizoriu, cu con- 
diţiune ca creditorii aderenţi 
să reprezinie cele trei pă- 
irimi din totalitatea acelor 
creanţe ; altfel concordatul 
e nul. 

Variaţiunile în numărul 
creditorilor şi în suma cre- 
anțelor, derivînd din sen- 
tinţa arătată în art. 775, nu 
au influență asupra validi- 
tăţei concordatului încheiat 
cu majoritatea sus zisă. 

(Com. 745,776 şi urma. 840, 
846 şi urm., 853, 938, Ital. 
833 ; Fr. 507, 2; Belg. 512). 

Bibliografie, 

II p. 137 urm, 

V. Dimitriu cur urm. ; Vidari LX p. 28 urm. ; Mas6 Dari [I viăre p. 737 urm.; Namur IM p. 187 urm.; 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 833. II concordato! 
non puo îarsi, che col con- 
corso della maggioranza di 
tuiti i crediti dei quali fu- 
rono verificati od ammessi 
provvisoriamente,  purche 
gli assenzienti rappresentino 
i tre quarti della tatalită dei 
crediti stessi; altrimenti e 
nullo. 

Le variazioni nel numero 
dei creditori e nella somma 
dei crediti derivate dalla 
sentenza indicata nell'arti- 
colo 765 non hanno influ- 
enza sulla validită del con- 
cordato  conchiuso  colla 
maggioranza suddetta. 

s; Degr€ III p. 196; Cezărescu-Dan p. 206 p._219 urm.; Ingaramo p. 527 urm.; Ri- Rogron p. 1047 urm. ; Cohendy-Darras 

Doctrină. 1. Legiuitorul din 1895 a întrodus aliniatul de la art, 715 adoptat și de legiuitorul din 1902 prin art. efect necesar al sentinței 
mai pot transmite de la 
tive, cînd această creanţă 
țară, anterior 
străinătate. 

719, prin care ca un 
deeclarative de faliment creanțele nu se 

ultimul purtător anterior sentinţei declara- 
e din ţară şi de la ultimul purtător din pronunțărei sentinței declarative, cînd creanța e din 

Pe baza acestui text și ca o consecință la votarea concorda-
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tului nu se poate prezintă cineva cu o creanță cesionată, și tot din: 
acest motiv, nu poate o persoană care reprezintă la votarea con- 
cordatului pe alți creditori să poată avea de cit un singur vot, 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1469 urm.). 
În privinţa. chestiunei dacă concordaţul operează novaţiune s'a 

născut controversă. In genere jurisprudenţa și chiar doctrina, înclină 
spre negativa, căci după cum se știe, novaţiunea nu se prezumă, ci 
ea trebue să rezulte neindoios din act; și nimie din  concordat nu: 
poate da convingerea că creditorii au înțeles a novă datoria, ei din 
contra totul concură a recunoaște că creditorii au voit a-și reduce- 
pretenţiunile lor contra falitului ; şi aceasta, e atit de adevărat în cit 
art. 802 se exprimă formal că creanța continuă de a; există şi cre-- 
ditorii au dreptul de a cere de la coobligaţi întreaga sumă cuprinsă. 
în titlu, ceia ce mar fi putut face dacă creanța ar fi fost novată. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/9811 p. 1491 și urm.). 
2. Vidari (LX No. 8079 p. 36 urm.) susține: că un creditor nu: 

poate avea de cît un vot; căci votul este un act al voinţei, care: 
este un element intern cu caracter eminamente personal, subiectiv ; 
şi cum un creditor nu poate avea de cit o voinţă în același timp și 
asupra aceluiași obiect, așa dar într'o adunare de creditori, pentru 
a se pronunță asupra unei propuneri de: concordat, un creditor nu: 
poate avea naturalmeute de cit un vot. | 

Aceiași părere are Vidari și în ce privește dreptul de vot al 
unui creditor care este cesionarul mai multor creditori ai unor cre- 
anțe verificate ; va avea un singur vot pentru majoritatea în număr 
și toate creanțele se vor adună pentru majoritatea în sumă. (A se: 
vedea la jurisprudenţa No. 22 și 23 și părerile altor autori inaplica-. 
bile la noi, pe baza art. 719 al. 2 Coa. Com.). 

Jurisprudenţă. 1. In genere ne- 
regulata verificare a creanţei u- 
nui creditor constitre un drept 
pentru ceilalţi creditori de a se 
plinge și a reformă primirea ere- 
anţei sale, însă numai la timp și 
în termenele prevăzute de lege, 
iar nu cu ocaziunea concordatu- 
lui, care presupune un alt stadiu 
al falimentului în care toate ere- 
anțele sunt verificate și tot acti- 
vul și pasivul falitului bine cu: 
noscut și bine regulat. 

O. Apel Buc. I1 No. 2/90, în 
Cezărescu-Dan.   

2. Dacă contestaţiunile. făcute- 
la -verificarea creanţelor au fost 
respinse, parte de judecătorul sin- 
die, parte de tribunal, cum hotă- 
ririle de respingerea acelor con-. 
testațiuni sunt executorii provi- 
Zoriu, înscrierea creditorilor cu 
acele. creanţe la pasivul falimen-. 
tului este valabilă şi ei pot luă 
parte la votarea concordatului;. 
fără a se putea trage din aceasta 
un motiv de anularea concorda- 
tului. 

C. Apel Buc. II 17 Febr, 1892. 
în Cezăreseu-Dan..
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3. Dacă din 20 creditori veri- 
ficaţi au votat concordatul 12 ere- 
ditori, reaua admitere a unuia I4,. 
concordat, nemodificind întru ni- 
mic majoritatea în număr cerută 
de art. 848 nu poate invalidă a- 
cel concordat. 

C. Cas. 11 Wo. 20/98 Bul. p. 176. 
4. Prin nici o dispozițiune a 

codului comercial participarea şi 
primirea la concordat a credito- 
rilor ale căror creanţe au fost ve- 
rificate tardiv nu este oprită, 

C. Cas. II No. 10/9% Bul. p. 
107 urm. 

5. Concordatul fiind un con- 
tract pentru care legea cere în- 
deplinirea unor anume formali- 
tăţi, el nu devine perfect, şi deci 
nu poate fi vorbă de vr'un con- 
cordat judiciar, de cît atunei cind 
concordatul a fost semnat de cre- 
ditori, și cînd s'a putut constată 
dacă majorităţile de sume şi nu- 
măr sunt întrunite conform legei. 

C. Cas. 1I o. 450/9029 Bul. 
1902 p. 1102. 

C. Cas. II No. 71/903 în Dr. 
No. 27/903. 

6. Procuratorul poate votă la 
un concordat, cînd are procură 
legalizată de comisie. 

Creditorii verifieaţi după liehi- 
dare pot luă parte la concordat. 

Trib. Ilfov Com. 1363/94 în Dr. 
pe 1894 p. 623; C. Apel Buc I 
No. 45/94 în Dr. pe 1894 p. 619; 
C. Apel Galaţi S. Vae. No. 25/95 
C. Jud. pe 1903 No. 78. 

7. Girul unei cambii spre în- 
casare, nu transmite giratarului 
fucultatea de a lua parte la vo- 
tarea concordatului în baza unei 
asemenea gir. 

Trib. Iaşi 1I No. 50/93 în C. 
Jud. No. 12/94., 

8. Iustanţa de fond poate res- 
pinge dovada cu martori în cazu: 
rile admise de lege, şi a o înlocui 
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prin prezumpțiuni, cînd din ele-și 
poate formă convingerea. 

Astfel fiind, ea este în drept a 
respinge proba cu martori cerută 
spre a dovedi că un creditor care 
a luat parte la votarea concor- 
datului, fusese desinteresat de 
creanţa; ce deţine, cînd prin fap- 
tul că nu s'a remis titlul rezultă 
presumpţiunea că dinsul nu fu- 
sese desinteresat. 

C. Apel Buc. I11 No. 32/92 în 
Dreptul pe 1892 p. 614. 

9. Concordatul fiind o transac- 
țiune, prin care creditorii primese 
a fi plătiți numai cu cota acor- 
dată prin concordat, prin aceasta, 
chiar, ei renunţă la plata restului 
ereanței lor. 

Trib. Iifov Com. No. 819/91 în 
Dreptul pe 1891 p. 665. 

10. Creditorii neverificaţi şi ne- 
admiși în mod provizoriu nu pot 
face. opoziţiune la omologarea 
concordatului. Aceasta reiesă din 
combinaţia art. 854 și 855 cu 848 
Cod. Com. 

Tr. Ilfov 20 Sept. 1899 în Dr. 
No. 65/99.  . 

11. Concordaţul nefiind de cit o 
convenţie prin care creditorii fa 
litului, consimt la plata creanţelor 
lor în conformitate cu cota sta- 
bilită de dinșii prin eoncordat, e- 
vident că mandatarii ereditorilor, 
au dreptul de a face nu numai 
orice acte de administraţiune în 
numele și pentru mandanţii lor, 
dar și acela de a transige prin 
bună învoială asupra creanţelor 
și de a încasă ori ce sume de 
bani în baza lor ; prin urmare, și 
dreptul de a primi și votă con- 
cordatul care nu este de cit tot 
o învoială prin bună înțelegere 

   

între faliți și creditorii lor însă 
în condiţiunile legii. 

C. Apel Galaţi din 908 C. Jud. 
61/908.
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12. Remiterea datoriei obținută 
prin concordat, nu are caracterul 
unui act de donaţiune făcut din 
pură voință și cu acel element 
esenţial indispensabil unei dona- 
țiuni animus donandi, ci are ca- 
racterul unui act forţat pe care 
îl fae creditorii de: teama ce o 
au că nevotind concordatul, să 
obțină o cotă mai mică de ciţ 
aceia pe care ar fi obținut-o vo- 
tind concordatul. 

Pentru a luă parte la votarea 
unui concordat, nu se cere o pro- 
cură specială și expresă, concor- 
datul nefăcind parte din actele 
prevăzute de art. 1536 C. Civ. și 
nu este necesar ca procura să fie 
autentică, simpla legalizare a po- 
liţiei fiind suficientă. 

Trib. Putna II din 909 in Dr. 
No. 30/910. 

13. Curtea de apel, cu ocazia 
judecărei apelului în contra sen- 
tinței tribunalului, prin care s'a 
încuyiințat omologarea coneorda- 
tului, este în drept de a examină 
dacă creditorii cari Pau votat, au 
fost numai acei ale căror creanţe 
au fost verificate ori admise pro- 
vizoriu, sau dacă din contra au 
luat parte la facerea lui, și ere- 
ditorii neverificaţi cărora, legea nu 
le acordă acest; drept. 

C. Cas. III No. 197/910 (dată 
după divergență). Vezi Jurispru- 
dența No. 14/910 și Bul. Cas. p. 
555/910. 

14. Concordatul fiind un con- 
tract sinalagmatie, și în contrăe- 
tele sinalagmatice condiţiunea, re- 
zolutorie fiind totdeauna subinţe- 
leasă, în caz cînd una din părţi 
nu-și îndeplinește angajamentul 
său, incontestabil că partea în 
privinţa căreia angajamentul nu 
s'a executat, are dreptul să-i cea- 
ră desfiinţarea. Așa, intrun con- 
cordat, părţile nefiind de cit fali- 

Art. 848 

tul și majoritatea creditorilor ve- 
rificați și admiși definitiv sau pro- 
vizoriu la masa falimentului, nu 
inai această majoritate sau fiecare 
din aceşti creditori în parte, care 
nar fi fost îndestulat de sumele 
cuvenite în virtutea concordaţu- 
lui, are dreptul să ceară anula. 
rea concordatului. Creditorul însă 
a cărui creanţă nu este verificață 
și admisă la masa falimentului 
fiindcă a fosi contestată şi jude- 
carea contestaţiei e încă pendinte 
înaintea, instanțelor judecătorești, 
nu poate cere anularea concor- 
datului omologat de tribunal, concordat în care el nu a luat și 
și nu putea să ia parte. 

Trib. Suceava 7 Sept. 1901 C. 
Jud. 68/901. 

15. Concordatul trebuie să fie 
admis de majoritatea în număr a 
creditorilor care reprezintă, cu tiţ- 
lurile lor cele trei pătrimi a erean- 
țelor admise sau verificate chiar 
în mod provizor. 

Nu este valabil votul daţ prin- 
tun reprezintant în baza, unei 

- procuri generale. 
Tr. Napoli 29 Marte 1888. 
16. Procuratorul delegat a re- 

prezintă un creditor în toate ae- 
tele falimentului, este presupus 
a avea și mandat dea acceptă 
coneordatul. 

Pentru formarea, majorităţii con- 
cordatului iau parte chiar și cre- 
ditorii privilegiați, — cind nu au 
declarat că și limitează renunța- 
rea la privilegiu — întocmai ca şi 
cei admiși provizoriu. 

| „Apel Casale 9 Iulie 1886; Trb. 
Grosseto 21 Febr. 1890. 

17. Creditorii pot votă concor- 
datul chiar prin intermediul unui 
mandatar, cu condiție insă ca nan- 
datul să fie expres. In caz con- 
rar creditorii cari ar fi fost re- 
rezintaţi în deliberarea asupra  
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concordatului, printr'un: singur 
mandatar nu pot fi consideraţi că 
au consimţit la coneordat, 

Cas. Torino 16 Marte 1887 ; 19 
Decembrie 1891. 

18. Dacă nu e posibil un man- 
dat autentic. e suficient un man- 
dat cu dată certă în tot cazul 
mandat seris. 

Apel Venezia 11 Mai 1888 ; Cas. 
Torino 17 Aug. 1888, Apel Vene- 
zia 27 Aug. 1889; Cas. Firenze 
24 Dec. 1891; Apel Firenze 30 
Dec. 1890: 

19. Şi chiar mandatul 
o simplă telegramă. 

Apel Palermo 17 Marte 1890, 
No. 15—18 în Ingaramo. 

20. Orice creditor verifieaţ, sau 
chiar admis provizor, poate luă 
parte la votarea, concordatului, eu 
singura condiţiune de a fi capa- 
bil. Capacitatea cerută este acea 
de a dispune cu titlu oneros și 
nu acea de a dispune cu titlu gra- 
tuit, votul dat pentru acordarea, 
coneordatului neîmplicînd înten- 
țiunea de liberalitate. din partea 
'creditorului. 

Dacă concordatul se aseamănă 
cu transăcţiunea, el nu constiţue 
totuși o transacţiune, prin urmare 
nu aceiași capacitaţe se cere în 
ambele cazuri. Coneordatul nu 
implică o contestaţie, nici nu se 
referă la concesiuni reciproce din- 
tre debitor și creditor ; prin ur- 
mare tutorele poate votă un con- 
cordat în numele minorului 

Asemenea şi sindicul unui fa- 
liment poate votă la concordatul 
propus de debitorul falit al fali- 
tului pe care-l reprezintă (la fran- 
'cezi însă este necesară in acest 
“caz autorizarea judecătorului co- 
misar). 

Apel Bordeaux 18 Dec. 1878 ; 
Apel Aiz 4 Marte 1890. 

21. In ipoteza în care o creanţă 

dat prin 

  

.gei. 
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este divizată între mai multe per- 
soane, în urma unei succesiuni 
sau partaj, se admite într'un mod 
general, că fiecare dintre copăr- 
tași are drept la un vot, pentru 
suma ce-i aparține. fără a se dis- 
finge dacă succesiunea s'a des- 
Chis, sau partajul a avut loc, an- 
terior sau posterior sentinței. de- 
clarative de faliment. | 

Injon. Caen et Renault V II, No. 
591; Thaller No. 2071. 

22. Chestiunea este discutată la Francezi și Italieni în cazul 
cind diviziunea creanţei provine 
dintr'o cesiune voluntară făcută 
de creditor în profitul mai mul- 
tor persoane : a) S'a decis într'p 
părere că cesionarii nu vor putea, 
în mod individual, să ia parte 
la deliberările asupra concordatu- 
lui, dacă cesiunea a fost făcută 
anterior sentinței declarative de 
faliment; . dacă din contra cesiu- 
nea are loe după declararea, fali- 
mentului, cesionarii nu vor re- 
prezintă decît un singur creditor, 
a se admite altă soluţie, ar în- 
semnă că un ereditor, prin ce- 
siuni simulăte, să înmulțească 
numărul voțurilor în coneordaţ, 
nesocotind astfel dispoziţiile 1e- 

Vidari IX, p. 38, Thaller No. 
2071; Boistel, No. 1024 ; Bravară 
ei Demangeat V. p. 394: b) oa 
doua părere decide fără distineţi- 
une, că fiecare cesionar are toț- 
deauna drept la un vot; frauda 
nu se presupune și nu există de- 
cit dacă este stabilită ; 

Lyon Caen et Renault, VII No. 
„591. 

23. Mai mulţi, creditori pot fi 
reprezintaţi prin același manda- 
tar: în acest caz mandatarul va 
avea atitea voturi cite mandate 
are şi va putea,—urmiînd instruc- 
țiunile ce le are—să voteze alter-
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nativ pentru sau contra concor- 
datului. 

Apel Montpellier. 10 Iulie 1858, 
comp. :Renouard Il p. 65 ; Bedar- 
ride IL, No. 535; Lyon "Caen et 
Ren. VII, No. 590. 

Asupra acestei chestiuni Curtea 
de Apel din Bordeauz a decis ur- 
mătoarele: majoritatea şi numă- 
rul creditorilor trebuie să fie con- 
siderate la epoca deschiderei fa- 
limentului ; că dacă anterior, un 
creditor a devenit cesionarul mai 
multortitluri de creanţe, aceste tit- 
luri se confundă asupra capului 
său, și acest cesionar nu poate a- 
vea. decîtţ un singur vot în delibe- 
raţiunile falimentului; dar alttel 
este, după deschiderea falimentu- 
lui; dacă posterior -declarărei fa- 
limentului, un creditor devine ce- 
sionarul altor creditori, aceștia au 
transmis celui dintăi drepturile ce 
ei aveau ; că deci cesionarul poate 
exercită aceste drepiuri ca fiind 
subrogat în locul lor, în virtutea 
transportului asupra cărvia s'a 
convenit. 

Apel Bordeauz, 26 April, 1836. 
Curtea de Casaţie fr. a casat 

această decizie stabilind că drep- 
tul de a votă, într'o adunarea 
“creditorilor pentru concordat, este 
un drept personal şi nu poate fi: 
exercitat de cît o singură dată de 
aceiaşi persoană, oricare ar fi nu- 
mărul titlurilor eari acordă acest 
drept ; că pentru a se interpretă 
în alt mod. ar trebui să existe în 
lege o dispoziţie expresă, ceia ce 
nu este în Codul Comercial. 

Cas. fr. 24 Martie 1840; din Ro- 
gron. 

Renauard Il p. 16 ed. 3, (citat 
de Namur III, p. 191) spune că 
verificarea creanţelor stabilește 
într'un mod hotăritor numărul vo- 
turilor şi că acest număr nu tre- 
buie să fie schimbat din -eauza   

Art. 848 

unor convenţiuni particulare ; de 
aci conchide că persoana,—în mi- 
nele căreia se găsesc adunate mai 
multe creanţe după verificare, — 
trebuie să aibă mai multe voturi, 
întocmai ca și cum ar fi manda- 
tarul mai multor creditori și că 
de altfel, la nimic n'ar folosi a se. 
admite contrariul, pentrucă dacă 
s'ar refuză acestei persoane mai 
multa voturi ca cesionar, ea se: 
va prezintă ca mandatar și în a- 
ceastă calitate n'ar putea fi în- 
depărtată de la votarea unui con - 
cordat. 

24. Gerantele unei societăţi co- 
merciale, îu special al unei socie- 

“tăţi în nume colectiv, nu dispune 
de cît de'un singur vot căci el lu- 
crează, ca mandatar al societăţii 
şi nu ca mandatar al asociaților. 

“Apel Paris 19 Mai 1882. 
No. 20—24 din, Cohendy Darras. 
25. Părinţii, creditori at unui 

falit, care a cerut un concordat. 
nu pot fi excluși dela deliberarea 
creditorilor, aceasta nefiind nici 
echitabil nici întemeiat în drept; 
în adevăr, dacă este drept a se 
recunoaște că părinții falitului, 
sunt poate mai uşor dispuși de: 
cit străinii a acordă un concordat, 
nu-i mai puţin adevărat că, prin 
calitatea lor de creditori serioși 
și recunoscuţi ca atare prin ad- 
miterea creanţei lor, au un înte- 
res puteznic a participă la toate: 
operaţiunile falimentului, și-că nu 
se poate pentru motive de suspi- 
ciune, ca să fie privaţi de a luă 
parte în adunările creditorilor, de 
a veghea la conservarea drepturi- 
lor lor, luînd dispoziţiuni a căror 
sinceritate este suficient garantată 
de măsura luată în interesul lor 
personal ; mai mult încă, nici un 
text de lege nu le ridică acest 
drept. C. Apel Dijon 21 Mai 1844: 
în Rogron.
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Notă. Legiuitorul romîn în art. 719 al 2, urmărind aceiaşi ideie, 
emisă de Vidari, a stabilit că,—în ceia ce privește participarea la de- 
liberările falimentului—ereanţele în contra falitului, vor rămine fi- 
xate din momentul declarărei fatimentului, în minele ultimului pur- 
tător. Prin aceasta legiuitorul a voit să înlăture cesiunea creanţelor: 
după faliment, către o singură persoană, cum și pentru a evită mij- 
loacele, dăunătoare creditului, la care ar recurge un falit pentru a-și 
obține mai cu ușurință un concordat, moratoriu sau ori-ce aviz al 
majorităţei creditorilor ;—aşa că la noi doctrina și jurisprudenţa fran- 
ceză și italiană ce am citat mai sus, nu poate avea vre-o îururire, 
faţă cu un text expres care tranşează chestiunea, 

Art. 849. Soţia îalitului nu poate luă parte la vota-: 
rea concordatului cu creanţa sa' dotală. 

Din expunerea de motive pe 1895. 
Concordatul fiind o favoare pentru falit, el nu cată a fi acordat: | 

de cît dacă antecedentele falitului; lipsa de fraudă și seriozitatea cotei. 
concordatare îl fac admisibil. 
„In această ordine de idei proiectul prevede între altele interdicțiu- 

nea pentru femeia falitulni de a votă la concordat cu creanța ei 
dotală. 

Convenţiunea dintre falit și creditorii săi trebue să fie lipsită. 
de ori-ce înrîurire directă a falitului ; am înterzis femeiei falitului a. 
lua parte la votarea concordatului, pentru că dinsa este prezumată a 
fi favorabilă falitului și pentru că prin importanța ereanţei sale, ea, 
determină adeseori majoritatea. 

Doctrină. In codul francez, chestiunea de a se ști dacă femeia, 
poate, sau nu, să ia parte cu creanța sa dotală, la concordatul bar- 
batului este și azi controversată (vezi Baudry, Le Courtois et Sur- 
ville, contrat de mariage UI 1867). 

La noi înaintea modifieărei Codului de Comerţ, în privinţa fa- 
limentelor, prin legea din 20 Iunie 1895, jurisprudenţa admitea pe fe- 
meie să participe cu creanţa sa dotală, la, deliberarea concordatului 
barbatului său (C. Apel și Cas. Rum. în Dreptul din 1882 No. 85 și 
No. 70 și.83/89, Bul. Cas. 1890 p. 743). Principiul contrar a fost ad- 
mis prin legea din 1895, pentru că femeia e presupusă favorabilă fa- 
litului și pentru că prin importanţa creanţei sale, ea determină adese-. 
ori majoritatea. Acest punct nu mai are astăzi de cît un interea isto- 
ric, flindeă legea a, fost modificată în această privinţă. 

(A se vedea D. Alezandresco în C.- Jud. 78/903). 

Jurisprudenţă. |. Creanţa do- | prin o ipotecă legală, constitue o. 
tală a soției falitului, negarantată | simplă creanță, chirografară.



476 

Prin urmare, concordatul în- 
cheiat de falit fiind opozabil tu- 
turor creditorilor chirografari, re- 
zulţă că acest act este opozabil 
și femeiei relativ la creanţa sa 
dotală, așa că, pe timpul cit du- 
rează concordatul, diînsa nu va 
putea reclamă decit cota concor- 
datară. 

Art. 1262 e, civ, care stabilește 
„că separațiunea de patrimoniu va 
fi nulă, dacă în termen deo lună 
de la pronunțarea. hotărirei, nu se 
va fi început executarea ei, nu-și 
are aplicaţiune, cînd alte principii 
de drept se opun, cum de pildă, 
în caz de faliment, femeia a că- 
rei creanţă dotală nu e garantată 

Art, 849 

de la bărbatul său decit suma re- 
prezentind, cotele concordatare și 
numai la epocele fixate prin con- 
cordat ; ea nu poate dar execută 
sentinţa de separaţiune de -patri- 
monii. 

Tri. Ilfov 1 No. 341/901 în 
Dreptul No. 48/9091. . * 

2. Faptul soţiei de a cere în- 
scrierea, creanței sale la masa fa- 
limentului, nu implică o renunțare 
la garanţia sa ipotecară, precum 
nici faptul de a se pune garantă 
pentru executarea  condiţiunilor 
concordatului nu implică votarea, 
concordatului. 

Trib. Iifov, com, No. 194/1911, 
C. jud. 43 | 911.   prin ipotecă, nu mai poate cere 

Notă, 1) In caz cînd soţia este divorțată de falit îuaintea de- 
elaraţiunei stărei de faliment ; se vor aplică ei dispoziţiile art. 849? 
Credem că nu, căci nu mai sunt motivele pentru care legiuitorul 
romin a creaf acest text de lege; legea vorbește de soție, de afec- 
ţiunile ei pentru soţ. Ori... acestea nu mai sunt în momentul decla- 
rărei falimentului. De aceea credem, că dacă soția ma obţinut an- 
terior divorțului separațiunea de patrimonii, sau dacă după faliment 
n'a uzat de dispoziţiile art. 791 urm. cod. com. va fi în drept a de- 
liberă asupra concordatului, în caz cînd creanța sa a fost verificată. 
S'ar putea spune că în art. 850 nu se ține seamă de creanţa dotală, 
credem că trebuie să apropiem acest text, de art 849 căci în art. 
850, expresiunile de creanță dotală sunt, adăugate de legiuitorul ro- 
min, la copiarea, art. 834 Cod. Com. italian. 

2. O altă chestiune asupra căreia instanțele noastre judiciare 
nu s'au pronunțat încă, este următoarea : 

După declararea soţului în stare de faliment şi după verifica- 
vea creanţelor, creanţa dotală a soției fiind verificată şi admisă la 
pasiv, încetează din viață soţia falitului, înainte ca să fi urmat o de- 
liberare a creditorilor asupra propunerei de concordat făcută con- 
form art. 845. Intrebarea, este: moștenitorilor soţiei li se vor aplică 
dispoziţiile art. 849 2 Sau intră în rîndul creditorilor chirografari cu 
drept a deliberă asupra concordatului ? Și dacă nu sunt admiși la 
deliberare soţul răspunde dota integrală moștenitorilor ori cota con- 
cordatară? 

In principiu obligațiunea de a restitui dota ia naștere sau prin 

—
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desfacerea căsătoriei, sau prin separaţiunea de patrimonii, ori prin 
absența unuia dintre soţi (art. 1271 Cod. Civil). Este admis într'o pă- 
rere——în doctrină și jurisprudenţă, că declarat fiind soţul în stare de 
faliment, acest fapt este de natură a autoriză pe soţie să ceară se- 
parațiunea patrimoniilor sale de acele ale falitului ; în altă părere că 
separațiunea are Joc de drept; indiferent ce părere e mai întemeiată, 
este cert însă că soția poate obţine în caz de falimentul soţului, se-- 
paraţiunea de patrimonii. Insă înainte de a se fi obţinut aceasta, so- 
ţia moare, iar moștenitorii ei se găsesc în faţa unei stări de faliment; 
a soţului ; în această stare, tuturor creditorilor (între cari şi soţia care. n'a obținut separaţiunea s'au n'a uzat de dispoziţia art. 791 urm. C. 
com.) soțul le va plăti cu moneda falimentară, în caz de lichidare, integral în caz de moratoriu, sau cu moneda concordatară în cazurile. art, 845 și urm. C. Com. 

In momentul cînd soţia încetează din viaţă ea transmite MOŞ-- tenitorilor săi drepturile ce dînsa avea asupra averei soțului. Cari sunt aceste drepturi ? In caz de concordat sunt specificate de art, 549: soţia falitului nu poate luă parte la votarea concordatului cu creanța sa dotală ; consecinţa : nici. moștenitorii n'au acest drept; ex- ceptăm cazurile din art. 791 urm. C. Com. cînd soţia-și poate relua, în natura averea sa dotală sau parafernală dacă va stabili că sun ntrunite condiţiunile cerute de acele texte do lege. 
Trib. Ilfov s. I No. 341/901 s'a, pronunțat în senzul că soţia nare alte drepturi decit orice creditor chirografar: şi: că deci, în caz de coneordat, n'are drept decit la cota :concordatară ; prin urmare, credem, aceiași soluţie, şi pentru moștenitori, în caz de concordaţ, 
S'ar putea obiectă.: dispozițiile art. 849, sunt inovaţia legiui- torului romin și au fost creaţe pentru ca și convenţiunea dintre fa- lit și creditorii săi să fie lipsită de orice înriurire -directă a falitu-. lui,—răspundem: să nu uităm însă că legiuitorul a mai avut în ve-- dere și importanţa creanţei care de multe ori determină majoritatea, ;. motiv pentru care în art. 850, spre deosebire de alte legiuiri a pre- văzut că pentru formarea majorităţii cerută pentru validitatea con- cordatului nu se ţine: socoteală de creanţele cu ipotecă, gaj, sau alt privilegiu, dacă..., nici de creanța dotală; la ce ar folosi acordarea unui drept moștenitorilor soţiei dacă legea nu ţine seamă de el? 
De aceia credem că, în caz de decesul soţiei, după declararea, falimentului, moștenitorii ei n'au alte drepturi de cit; cele specificate: îu art. 791 și urm. Cod. Com. sau dreptul de a cere cota. falimen- tară sau cea concordatară. i | 
Altfel credem că e cazul cind soția a decedat înainte de de-
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clararea soţului în stare de faliment; în acest caz creanța moșteni- 
torilor nu mai este creanţa dotală, ci o creanţă chirografară, născută 
din dreptul de succesiune la averea soţiei şi că deci în această ca- 
litate pot deliberă la concordatul cerut, cu partea lor succesorală, 
așa cum au fost admiși la verificarea creanţelor. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 850. Pentru forma- 
rea majorităţei cerută pen- 
tru validitatea concordatu- 
lui nu se ţine socoteală de 
creanțele cu ipotecă, gagiu 
sau alt privilegiu, dacă cre- 
ditorii nu renunţă la ipo- 
tecă sau privilegiul lor, nici 
de creanţa dotală. 

Renunţarea poate aseme- 
nea să se refere la o parte 
din creanţă şi la accesorii 
numai ca suma, în capital 
și accesorii pentru care ea 
are loc, să fie determinată, 
şi ca această sumă să nu 
fie inferioară la a treia parte 
din creanţa întreagă. 

Votul dat, fără nici o de- 
claraţiune de renunțare li- 
mitată, implică de drept 
renunțarea la ipotecă sau la 
privilegiu pentru întreaga 
creanţă. 

Efectele renunţărei înce- 
tează de drept, dacă con- 
cordalul nu are loc sau se 
anulează în urmă. 

Deciziunile celorlalţi cre- 
ditori nu pot vătămă drep- 
turile creditorilor ipotecari 
sau privilegiați. 

(Com. 781, 848, 849: Ital. 
834; Fr. 508; Belg. 513). 

  

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 834. Per formare la 
maggioranza richiesta per 
la validită del concordato 
non si computano i crediti 
con ipoteca, con pegno od 
altro privilegio, se i credi- 
tori non rinuncino all'ipo- 
teca o ol privilegio. 

La rinuncia pus riferirsi 
anche ad una parte del cre- 
dito e degli accessori, pur- 
che sia determinata la som- 
ma îra capitale e accessori 
per la quale ha luogo, e 
non sia questa inferiore alla 
terza parte dell'intiero cre- 
dito. 

II voto dato senza alcuna 
dichiarazione di limitata ri- 
nuncia importa di diritto 
rinuncia all ipoteca o al pri- 
vilegio per Lintiero credito. 

Gli eftetti della rinuncia 
cessano di diriito, se il con- 
cordaio non ha luogo o 
viene annullato posterior- 
mente. 

Le deliberazioni degli al- 
iri creditori non possono 
pregiudicare ai diritii dei 
creditori ipotecari o privi- 
legiati.
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Bibliografie. Vidari IX p. 42 urm. ; Mase Dari II p. 227 urm. ; Rivăre 
p. 73% urm. ; Namur II] p. 191 urm.; Rogron p. 1059 urm. ; Cezărescu-Dan  p.. 209 
urm. ; Ingaramo p. 530; Cohendy-Darras ÎI p. 138 urm. 

Doctrină. Dispoziţiunile art. 850 (ital. 834) Cod. Com. nu se 
aplică : a) creditorilor garantaţi de falit numai prin fidejusiune (art, 
1652 Cod. Civ.) căci fidejusiunea este o garanţie personală; b) eredi- 
torilor privilegiați ipotecari sau gagiști, cari sunt în același timp și 
creditori chirografari, dacă declară că înțeleg a deliberă şi votă un 
concordat numai cu creanța chirografară ; c) creditorilor ale căror 
creanţe contra falitului sunt garantate prin gaj, ipotecă sau alt pri- 
vilegiu, de către un terţiu asupra averei sale, nu de către faliţ; 
d) creditorilor ipotecari, gagiști sau privilegiați cari n'au putut fi co- 
loeaţi în grăd util (pentru toată creanţa sau o parte din ea) asupra 
preţului bunurilor ce constituiau garanţia lor şi cari bunuri se gă- 
seau vindute dejă în momentul deliberaţiunilor asupra concordatului. 

(Vidari IX No. 8717). 

Jurisprudenţă |. După art. 847 
al. 3 (azi 850) cod. com. cînd un 
creditor ipotecar se prezintă la 
votarea concordatului, fără a face 
vre-o declaraţiune de renunțare 
limitată, implică de drept renun- 
area, la ipotecă sau la privilegiu 
pentru întreaga sa creanţă. 

C. Cas. I No. 276/95 Bul. pg. 
1762, 

2. Cind un creditor privilegiat 
sau ipotecar ia parte la votarea 
concordatului, fără a fi declarat 
că renunță la privilegiul sau ipo- 
teca sa, prin simplul fapt al vo- 
tărei, se presupune că a renunţat 
la privilegiu sau ipotecă. 

Trib. laşi II No. 50/93 în C. 
Jud. pe 1894. 

C. Apel Craiova II în Dreptul 
pe 1894 pag. 366. 

3. Creditorul gagist poate să 
renunțe la gajul său, spre a votă 
concordatul și a se oferi a ga- 
rantă clauzele acestui concordat. 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 
1891 pag. 665. 

4. Creditorul ipotecar care ia 
parte la deliberările concordatu-   

lui de şi a votat contra concor- 
datului prin aceasta a renunţat 
la dreptul sau de ipotecă. 

Cas. Torino 10 Iulie 1889 ; în 
Ingaramo. 

5. Pentru ca un creditor să fie 
decăzut din privilegiul sâu ipoteca, 
sa, trebue ca în mod real să fi 
participat la votarea concordatu- 
lui : singurul fapt de a fi asistat 
la deliberări, sau chiar de a fi 
luat parte la discuţiuni, nu este 
suficient a se deduce renunţarea, 
dacă creditorul s'a abținut de la 
vot. | 

Cas. fr. 4: lulie 1855; Comp. 
Thaller No. 2075. 

6. Capacitatea necesară pentru 
a renunţă expres sau tacit la o 
ipotecă sau la un privilegiu nu 
este altă ceva de cît; capacitatea 
de a dispune de creanţa, căreia 
ipoteca, sau privilegiu sunt acce- 
soriul ei. Nu s'ar putea pretinde 
în acest caz capacitatea de a în- 
străină imobilele, sub pretext că 
ipoteca prezintă un caracter imo- 
biliar. Ipoteca fiind acecesoriul 
creanţei, nu se pot cere, pentru 
a renunță, condițiuni mai severe
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de cît acele. pentru: creanța : în- 
săși, care este principalul. 

Apel Paris 17 Lulie 1866 : Comp. 
Renonard | p. 25; Rousseau ef 
Defert No. 14 urm.; Ion Caen 
et Renault VII No. 578; Aubhy et 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 851. Concordatul tre- 
bue să fie subscris în acieaşi 
adunare în care a fost con- 
simţit. 

Dacă concordatul s'a pri- 
mit numai de majoritatea 
în număr a creditorilor pre- 
zenţi sau de majoritatea ce-. 
lor trei pătrimi a sumei t6- 
tale a creanţelor, judecătorul 
sindic poate, dacă creditorii 
aderenţi nu-și retrag consim- 
țimintul,săamine deliberaţi- 
unea la altă adunare, sau să 
fixeze un termen pentru cu- 
legerea și altor adeziuni. 

În caz de wr'o schimbare 
in condiţiunile concordatu- 
lui, adeziunile date în prima 
adunare rămîn fără efect. 

Creditorii au dreptul să 
ia notițe în cancelarie de 

- pe procesele verbale ale a- 
dunărei. | 

Judecătorul sindic nu 
poate acordă de cit o sin- 
gură convocare pentru con- 
cordat, nici poate acordă de 
cit o singură amînare pen- 
tru deliberaţiune de noui 
adeziuni. 
_ (Com. 850, L. timbr. 25 
$ 6; Ital. 835; Fr. 509; Belg. 
d 515).   

Art. 850—851 

Rau Il $ 281 p. 388; Laurent t. 
31 No. 163; Ruben de Couder No. 
55 urm.; Contra Cas. fr. 18 Iulie 
1843; Mase III No. 139; Martou. 
II No. 1188 urm. (No. 5—7 în 
Cohendy-Darras). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 835. Il concordato: 
dev'essere sottoscritto nella 
stessa adunanza in cui e 
consentito. 

Se e solamente consen- 
tito dalla maggioranza in 
numero dei creditori pre- 
senti o dalla maggioranza 
di tre quarti della somma 
totale dei crediti, ed ancor- 
„che non vi sia ne luna ne 
Valtra maggioranza, ma il 
concordato sia assentito da 
un numero notabile di cre- 
ditori, il giudice delegato, 
quando gli assenzienti non 
dichiarino di rivocare il da- 
to consenso, pud rimandare 
la deliberazione ad altra a- 
dunanza, ovvero stabilire 
un termine per raccogliere 
altre adesioni. 

In caso di qualunque mu- 
tamento nelle condizioni del 
concordato, gli assensi dati 
nella prima adunanza sono 
senza efietto. 

I creditori hanno diritto 
di prendere notizia nella 
cancelleria dei processi ver- 
bali delle adunanze.
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Bibliografie, Degre III p. 19%; Cezărescu-Dan dresco | ed. p. 218; Vidari IX p. 50 urm. ; 
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p. 211 urm.; Alexan- Mas6 Dari II p. 239 urm, ; Riviere p. 735_ urm. ; Namur III p. 197; Rogron p. 1063 urm. ; Îngaramo p. 530 urm. ; Cohen- dy-Darras II: p. 143 urm.. 

Doctrină. In adiinarea pentru votarea concordatului dacă sunt și creditori cari. 

cu cerinţele. legei ; 

nu pol semnă concordatul, Mase Dari (Ip. 241); Calamandrei: IL p. 141 $ 702 susţin că votul daţ 
Clavo p. 360 $ 63 (citat de Mas Dari) susține că 

nu e valabil faţă 

simpla, declarăţie verbală, a creditorului este suficientă, ca și la actele autențice, urmînd ca judecătorul delegat (sindic) să menţioneze acea- sta în procesul verbal al adunărei, 

Jurisprudenţă. 1. Din momen- 
tul ce un creditor a iscălit con- 
cordatul, împrejurarea că este şi garant nu distruge semnătura lui, 

C. Cas. II No. 65/89 B. p. 493. 
2. Judecătorul sindie poate 

convocă o nouă adunare de con: 
cordat, deşi într'o precedentă 
convocare în care nu sa primit 
concordatul, nu a aniinat delibe- 
vațiunea și nici a fixat un termen 
pînă la care să culeagă noi ade- 
ziuni, conform art. 848 (azi 851) 
Cod. Com. . PE 

TPrib.. Ilfov Com. în Dreptul pe 1892 p. 295. | /3. Dacă falitul a făcut odatăo' propunere de: concordat, - înainte. de închiderea, lichidărei şi acea propunere a fost respinsă, nu mai poate în urmă face o nouă PIo- 
punere de concordat, în cazul 
cînd proceduia falimentului a, fost 
redeschisă conf. art. 825 al.2 C. 
Com. adică după cererea debito- 
rului care oferă creditorilor săi de a plăti cel puţin încă o ze-: cime din ereanţele lor. 

Prin urmare concordatul ce lar 
acordă creditorii în urma redes- 
chiderei procedurei falimentului 
nu poate fi omologat de tribuna], 

Trib. Ilfov. Com. 15 Nov. 1900 
în Dreptul No. 83/900. 

4. Cind se zice în art. 851 C. 
Com. că nu 'se poate acordă de 

/ 

  

cît o singură convocare pentru concordat, se înțelege de sigur o Convocare făcută cu observarea. formelor prescrise ; ori ce altă, convocare la care procedura din ori ce cauză nu este regulat în- deplinită, nu poate fi ținută în 
seamă. 

C. Apel Buc. I'No. 
Dreptul No. 59/902. 

5. Sint valabile adesiunile la concordat făcute prin act privat și chiar prin simple scrisori de către creditori în termenul acor- dat de judecătorul delegat (sindic), chiar dacă semnăturile creditori. lor aderenţi nu sunt legalizate. 
Apel Venezia 11 Mai. 1888 ; Apel Aquila 19 .Febr. 1889; Apel Ve. nezia 27 August 1889 ;. Tr. Gros- seto 26 Febr. 1890, în Ingaramo. 
6. Cerindu-se ca concordatul să fie semnat în aceiaşi adunare, art. 509 (8512) Cod.. Com. nu in- terzice creditorilor de a discută, propunerile făcute, în mai multe ședințe : înseamnă numai că con- cordatul trebue să fi semnat în aceiași ședință în care a fost votat. Cas. fr. 13 Febr. 1855; Comp. Renoir II p. 29; Alanzet VII n. 2669; Lyon Caen et Renaull VII n. 595; 'Thaller n. 2073 a; Ruben de Qouder V n. 69. 

7. Este neregulat și nul con- cordatul semnat de unii creditori 

31 

16/902 în
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la grefa tribunalului de comerţ, 
în afară de adunarea creditorilor 
şi fără presența judecătorului co- 
misar (sindic). Şi nu este necesar 
a se recurge la înscrierea în falş 
pentru a stabili această nulitate. 

Toulouse 7 August 1889. 

8. .... Cu toate acestea concor- 
datul n'ar fi nul fiindcă unii ere- 
ditori, cari au consimţit, nu Pau 
semnat în adunarea în care a fost 
consimţit. dacă de altfel celelalte 
semnături reprezintă majoritatea 
în număr și sumă, 

Nîmes 18 Mai 1813. 
9. Procesul verbal încheiat în 

condițiunile art. 509 (851 rom.) 
Cod. Com. întră în clasa actelor 
autentice, prin urmare nu pot fi 
contestate enunţările din act de 
cît pe calea înscrierei în falș. 

Apel Paris 7 August 1850: A- 
pel Bordeaux 6 April 1892 ; Com- 
des, Lyon Caen et Renault VII 
n. 596; Thaller n. 2073.a,   

851 

10. Asupra chesţiunii cînd mi- 
norii sau interzișii sunt creditori 
întrun faliment, dacă tutorii sau 
curatorii sunt obligaţi a se con- 
forma, dispozițiunilor art. 413 (467 
fr.) C. Civ, în prima părere se 
susține afirmativa pentru că con- 
cordatul este o adevărată tran- 
sacţie întru cît ereditorul renunţă 
la o parte din drepturile sale 
pentru a obţine restul ; în a doua 
părere. se susține negativa pentru 
motivul că concordatul este o 
transacţie sui generis care are un 
caracter excepţional și care este 
îngrădit de atitea formalităţi și 
garanţii în cît tutorii se pot dis- 
pensă de a recurge la dispozițiu- 
nile prea lungi prevăzute în art. 
413 (467 îr.) C. Civ. In Rogron 
p. 1066. | 

Părerea, negativă este susținută 
la noi de d. D. Alezandresco II 
ed. I p. 218, numai în ce privește 
creanţele chirografare. 

Notă. 1. Dispoziţiunile ultimului aliniat sunt întroduse de le- 
giuitorul romin în 1895 în vederea tranșărei discuţiei ce există asu-_ 
pra chestiunei dacă judecătorul sindie poate acordă mai multe amt- 
nări pentru concordat și pentru culegere de noi adeziuni. 

La Italieni și Francezi astăzi este discutată chestiunea acordă- 
rei mai multor aminări și părerea dominantă este în sensul afirmativ. 

La Belgieni art. 515, cuprinde o altă dispoziţiune .care pu e 
la noi: dacă concordatul este consimţit numai de majoritatea în 
număr sau de majoritatea celor trei pătrimi în sumă, deliberarea va 
fi amînată peste opt zile ca ultim termen ; în acest caz, rezoluţiu- 
nile luate și adeziunile date în timpul primei adunări, vor rămine 
fără efect. o 

2. Din cuprinsul art. 851 rezultă că, la noi, judecătorul sindic, 
poate a) să amine deliberarea creditorilor pentru. o alță adunare sau 
d) să fixeze un termen pentru culegerea și altor adeziuni ținînd, prin 
urmare, seamă de deliberările primei adunări, dacă în momentul 
cind judecătorul dispune amînarea creditorii aderenți nu-și retrag 
consimțimîntul. 

Legiuitorul romiîn, în acest aliniat, traducind textul italian, a 
înlăturat expresiunile : ed ancoreh& non vi sia n& Puna nă Paltra mag-
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gioranza, ma il concordato sia assentito da un numere notabile qi creditori, deci a înţeles, să nu admită o aminare de cît cînd coneor- datul s'a primit numai de una din majorităţi. 
In aliniatul ultim. însă, prevede că judecătorul nu poate acordă de cît o singură amînare pentru dekberaținne de noi adeziuni; cum se împacă acest aliniat cu al. 2 u 

beraţiunilor sau 5) de fixarea unu 
adeziuni ? A voit legiuitorul în aliniatul 

nde e vorba a) de aminarea, deli- 
i termen pentru culegerea și altor 

ultim să înţeleagă că ade- ziunile nu pot fi date de cît în urma, unei noi deliberări numai în ziua termenului acordat, sau că în cursul termenului ori ce creditor poate aderă prin prezintarea sa înaintea judelui sindie și semnarea actului, rămînind că cei ce vor voi a se prezintă în ultima zi. fixată să delibereze din nou și să hotărască? | Legiuitorul nu ne lămurește această chestiune ; noi credem că potrivit disp. al. 2 înlăuntrul termenului acordat din nou, ori ce cre- ditor poate aderă în scris, la deciziunile luate în prima adunare, semnind și el actul cu această menţiune și că potrivit al. ulțim în ziua ultimă creditorii cari n'au aderat încă, vor deliberă dacă acceptă condițiunile admise în prima adunare ; iar dacă nu admit atunci ade- ziunile primei adunări căzind, vor hotări din Bou, urmind de această ultimă dată pentru toate condiţiile hotărite de această adunare să se întrunească ambele majorităţi ; la, din contra concordatul propus cade. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 852. Concordatul va 
trebui să fie supus omolo- 
gărei tribunalului. 
Tribunalul, examinîndcir- 

cumstanțele falimentului, 
condiţiunile concordatului 
şi dacă condiţiunile cerute 
de lege au fost îndeplinite, 
va putea încuviinţă omolo- 
garea. 

(Com. 846, 853 şi urm., 
943 şi urm.; Ital. 836 al.1; 
Fr. 513; Belg. 516, 517). 

Bibliografie, 

  
T. Stelian curs; 

urm.; Vidari LX p. 70 urm. ; Riviăre p. 738; Namur III p. 203 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 836. al. 1. Il con- 
cordato dev'essere omolo- 
gato dal tribunale ad is- 
tanza della parte piu dili- 
gente. 

Mas Dari II p. 248 
urm, ; Îngaramo p, 

V. Dimitriu curs ; 

531 urm,; Rogron p. 1075 urm.; Cohendy-Darras II p. 147 urm,
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Doctrină. 1. Prin omologarea concordatului se înțelege. înves- 
tirea lui cu puterea obligatorie de către instanța judecătorească. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. p. 1482), 
2. În codul nostru este o excepţiune care nu există la Italieni : 

inadmisibilitatea concordatului judiciar, cînd falitul e inculpat pentru 
bancrută frauduloasă, și pînă ce n'a fost definitiv achitat. 

(M. A. Dumitrescu Coment. 

. Jurisprudenţă. 1. Prin art. 852 | 
din vechiul Cod. comercial se 
prevedea, că atunci cînd după 
circumstanţele falimentului și du- 
pă condițiunile concordatului se 
vedea că falitul ar merită un tra- 
tament special, hotărirea de o- 
mologare mai putea ordonă ca, 
după complecta îndeplinire a o- 
bligaţiunilor luate prin concordat, 
numele debitorului să. fie şters 
din tabloul faliţilor ; se mai pu- 
tea asemenea declară că prin e- 
fectul îndeplinirei obligaţiunilor, 
rămiînea revocată sentinţa decla- 
vativă de faliment -chiar în pri- 
vinţa urmărirei -penale. 

Sub regimul dispoziţiei citate, 
nu se putea de cît suspendă e- 
fectele penale, dacă era în curs 
acţiunea pentru bancrută frudu- 
loasă. 

Că dacă asemenea dispoziţiune 
există în codul vechiu comercial, 
prin modificarea ulterioară a co- 
dului de comerţ relativ la fali- 
ment, atît din anul 1895 cît și cel 
din 1900, dispoziţiunea aceia a 
fost suprimată cu deşăvirșire, ast- 
fel că din acest punet de vedere 
nici 0 discuţiune nu mai poate fi 
în speța de fâţă, întru cît recu- 
rentul a fost declarat falit și ur- 
mărit pentru banerută frauduloasă 
sub imperiul noului cod comer- 
cial. 

C. Cas. II No. 1013/9901 Bul. 
p. 1549. 

«2. Tribunalul poate să respingă 
omologarea concordatului pentru 

„Cod. Com. VI p. 234). 

motive de interes public, adică 
cînd se constată în sarcina fali- 
tului fapte, cari sunt de natură 
să atingă ordinea și morala pu- 
plică. 

Astfel dacă s'a imputat falitu- 
lui, diferite delicte, însă nu sa 
dat ordonanța de urmărire de cît 
pentru bancrută simplă, instanţa. 
civilă, în lipsă de noi descoperiri 
în greutatea falitului, nu poate găsi 
suficient. dovezile dejă produse“la. 
instrucțiune și pe baza cărora in- 
stanţa penală a decis definitiv că, 
falitul nu poate fi urmărit pentru 
faptele ce i sau imputat, fiindcă 
printr'aceasta sar violă autorita- 
tea luerului judecat pe care a 
dobindit-o în penal ordonanța de 
neurmărire a judecătorului de in- 
strucţie. 

C. Apel Buc. I No. 16/902 în 
Dreptul No. 59/902. 

3. Inegalitatea de situaţiune în- 
tre creditorii unui faliment cari 
au admis concordatul și între cre- 
ditorii din minoritate, poate auto- 
riză pe tribunal să refuze omo- 
logarea lui, chiar dacă -această. 
inegalitate nu ar rezultă tocmai 
din însăși concordatul, ci din na- 
tura creanţelor. 

Trib. Covurlui 1 în Dreptul pe 
1885 p. 399. 

4. Tribunalul e în drept să re- 
fuze omologarea unui concordat, 
dacă constată în fapt că raportul 
sindicului către adunarea credito- 
rilor nu explică în mod îndestu-  
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lător situațiunea adevărată a fa: 
limentului. 

Trib. Covurhr, I în Dreptul pe 
1885 p. 399. 

5. Sub noul cod comercial, ţri- 
bunalul nu mai are facultatea de 
a refuză omologarea; unui concor- 
dat consimţit cu paza formelor 

- legale, între falit și creditorii săi. 
De unde rezultă că motivele 

bazate pe considerațiuni de _or- 
dine publică și lasate la aprecie- 
rea tribunalului, nu pot fi primite 
pentru a se respinge cererea de 
omologare. 

Nu constitue un motiv de res- 
pingerea cererei de omologare 
imprejurarea că unui ereditor 
Sar fi dat în reahtate mai mulţ 
de cit cota concordatară. 

Cei interesaţi nau de cit să 
ceară pedepsirea celui ce a pri- 
mit mai mult, conf. art. 879 Cod. 
Com. (azi 887). 

Oferta făcută de un crelitor 
de a plăti mai mult de cît cota 
concordatară, primind în schimb 
activul falimentului, trebue făcută 
creditorilor în adunarea, generală 
pentru deliberaţiunea asupra, con- 
cordatului singuri în drept a pri- 
mi sau refuză asemenea propu- 
nere. 

Trib. Ilfov Com. in Dreptul pe 
1888 p. 633. 

C. Cas. II Wo. 83/901 în C. 
Jud. pe 1901 p. 275, 

6. Tribunalul este în drept, cu 
ocazia omologărei concordatului 

Notă. Articolul corespunzător din 
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să observe cu deamănuntul, pe 
lingă eoudiţiunile de formă și 10- 
talul operaţiunilor falimentului, 
împrejurările în care el sa pro- 
dus precum și demersurile şi con- 
duita falitului în timpul comerțu- 
lui său. Prin urmare, tribunalul 
este suveran în aprecierea sa, şi 
poate să refuze omologarea con- 
cordatului consimţit de majorita- 
tea creditorilor cînd găseşte că 
falitul nu inspiră destulă înere- 
dere pentru a fi autorizat să con- 
tinue mai departe comerțul fără, 
pericol pentru ordinea publică şi 
interesul ereditorilor, 

Tri. Ilfov Com. No. 745/900 în 
Dreptul pe 1900 p. 216. - 

7. Sentința de “omologare a 
concordatului devine executorie 
numai cind este definitivă. 

C. Apel Galaţi II No. 90793 
în Dreptul pe 1894 p. 324. 

8. Tribunalul nu este ţinut să 
examineze activul falitului care 
cere concordatul spre a vedea 
dacă garantează sau nu cota con- 
cordatară, întru cât legea nu o 
cere și acordarea concordatului de 
către creditori fiind o chestiune 
de încredere personală a lor faţă, 
de falit pe care pe a lor răspun= 
dere îl repun în capul afacerilor, 
crezindu-l în deajuns de destoi- 
nie că'şi va conduce comerțul în 
aşa chip în cît să plătească cota 
concordatară. 

“Prib. Putna II din 909 Drep- 
tul No. 30/910. 

codul italian 836 și francez 513, prevăd că omologarea, concordatului va avea, loc, după cererea părții interesate; legiuitorul romîn a înlăturat expresiunile acestea, lăsînd deci această supunere a omologărei în sarcina, judecătorului sindie, care cu această ocazie, mai 
dator a da tribunalului o relațiune 

mult, poate, de cit în altele, este 
(art. 942) asupra, împrejurărilor care dau loc la concordat și cu privire la îndeplinirea formalităţilor cerute de lege.
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Art, 853. Concordatul judiciar este inadmisibil : 
1. Cînd falitul este dosit, 
2. Cind falitul este inculpat pentru banerută fraudu- 

Joasă şi pină ce n'a fost definitiv achitat. 
3. Cînd îalitul a mai fost în stare de faliment. 
4. Cind falitul nu se obligă a plăti cel puţin 60%, 

din capitalul creanţelor. 
5. Cînd termenul stipulat pentru plata cotei trece 

de 18 luni. 
6. Cind nu se garantează plata cotei concordatare, 

fie printr'o ipotecă, fie prinirun depozit în bani sau e- 
fecte, putînd a acoperi suma reprezintată prin cota pro- 
misă. 

In acest caz, falitul nu va fi pus in posesiunea ac- 
tivului său decit după formarea actului autentic de ipo- 
tecă de către falit sau terţiu cu judecătorul-sindic, în 
numele massei credale, sau după consemnarea banilor 
sau efectelor la Casa de depuneri şi înaintarea recipisei 
la tribunalul de comerţ. 

Inscripţiunea ipotecară se va putea cere numai de 
către judecătorul-sindic, în numele massei credale, care 
va achită și taxele de timbru și înregistrare şi orice alte 
cheliueli ocazionate cu facerea ipotecei.— Aceste inăsuri 
asigurătoare vor trebui să fie eiectuate înainte omolo- 
garea concordatului. 

In lipsă de asemenea garanţii, îalitul va putea încă să închee concordat cu îndatorirea ca, după punerea 
lui în posesiunea activului şi pină la plata Lotelor con- cordatare, el să gireze comerțul sub supravegherea u- nui delegat al creditorilor, care va putea să dea falitu- 
lui și avizul său asupra diferitelor operaţiuni ale comer- 
țului. — Dacă creditorii consimt, ei numesc, sub răspun- 
derea lor, pe delegat. prin actul de concordat,. dintre 
persoanele cunoscătoare în comerţul ialitului, fixîndu-i 
în acelaș timp şi onorariul lunar. 

Banii proveniţi din încasări şi vinzări, se vor re- mite delegatului care-i va consemnă la Casa de depuneri : iar recipisele se vor depune la tribunal pentru a servi la achitarea cotelor. Indată ce plata cotelor va fi achi- tată, încetează însărcinarea delegatului. 
Prin neplata cotelor, îalitul se face pasibil de pena- 
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lităţile edictate de Codul de Comerţ pentru bancruta 
simplă. Ivindu-se unul din cazurile prevăzute la numerile 
1 şi 2, încheerea concordatului se suspendă de drept. (Com. 845, 846, 852, 876: Pr. Civ. 1780 și urm. 

"Din expunerile de motive pe 1899. Pentru a se aduce, pe cit este posibil. o stavilă declaraţiilor de stare de faliment, legiuitorul trebue să aducă ori cîte obstacole, prin cari să se inspire ingrijire comerciantului ce are să fie declarat în stare de faliment, 
In legislațiunea noastră mult timp cota concordatară nu avea un manimum fixat de lege. Creditorii aveau suveranitatea, de a fixă cota ce li se părea admisibilă. Multe tribunale admiseseră ca uz să nu se omoloage concordatele ale căror coțe nu ar fi depășit 10% din cu- autumul creanţelor prezentate Ia verificare, Dar sau văzut falimente, și-mi reamintesc unul la tribunalul Ilfov acum cîțiva ani, unde unu s'a dat creditorilor drept cotă coneordatară decit 50J0. Această. situa- țiune este intolerabilă. Un lucru este cer: cu cît este mai mică cota, prevăzută în concordat, cu atit este mai probabil că majoriţatea ere- ditorilor a luat supra-cote. 
Sub imperiul legislaţiunei de astăzi avem un minimum. fixat pentru cotele concordatare la 4090 din cuantumul pasivului verificaţ. 
S'a sperat, fixinduse acest minimum, că, falimentele se vor îm- puţină ; că temerea imposibilității de a încheiă un concordat va stin- jeni pe unii comereianți, cari din falimente fue o speculă și un calcul de îmbogăţire, de a mai alunecă pe un asemenea fatal povirmiș. Am căutat să mă încredințez, cerind de la diferitele noastre tribunale o statistică, din care să se vadă: a) care este numărul falimentelor pe trei ani judecătorești din urmă? b) cîte concordate s'au făcut ? e) cari au fost cotele concordatare? d) cîte falimente s'au inchis pentru in- suficienţă, de activ? ce) cîte falimente s'au sfirșit prin acte de unire? Această, statistică este din cele mai instructive. In marea majo- ritate a judeţelor, falimentele, în loc să se micșoreze, sau mărit în- tr”un mod simţitor printr”o progresiune crescindă ; prea puţine judeţe prezintă micșurare în numărul falimentelor. 

In privința cotelor concordatare se va putea observă că sub cota de 10%, cum este astăzi fixat mânimum, v'a fost decit trei falimente cu 20%, și unul cu 10%. 
Camera de comerţ din București consultată de ministerul de justiție spre a-și arătă părerile asupra materiei falimentelor, între desideratele exprimate de dînsa de a se întroduce în codul nostru de comerţ, insistă cu drept cuvint asupra ridicărilor la 60% a minimu- lui cotei concordare. 
Nu este drept ca negustorul, eare răpește creditorilor săi mai «mult de jumătate din creanța lor, să fie repus în capul operaţiunilor sale comerciale; s'au văzut comercianţi îndrăzneţi și rău intenţionaţi cari, de cînd deschid prăvălia, calculează cînd are să dea, falimentul : și cînd pasivul lor ajunge la o cifră însennață, prin faliment, dacă, reţine pentru el 60%, și dă creditorilor numai 40 1 din” ereanţa lor,
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se găsește îndată cu un peculiu, cu un capital, care este Produsul fraudei și al relei credințe. Și apoi cine nu știe că în multe fali- menle, unde cota: concordatară este stipulată la 40 %o se găsese cre- ditori puţin conștiincioși care nu votează, concordatul pînă ce nu li se asigură o supra cotă de 10, 20 și 300/0 din creanţa lor ? Aceste supra cote sunt în detrimentul creditorilor, cari sunt reduși a. nu primi decît cota concordatară de 40 %j0, ceia ce este și nedrept şi imoral. 
Credem că, întroducînd în lege. dispoziţiunea prin -care se fi- xează ca minimum al cotei concordatare 60%, pe de o parte se vor împuţină falimentele, iar pe de alta vor dispare supra cotele. Se poate obiecta, că, ridieîndu-se astfel cota. concordatură, va fi uneori dificil de a se obţine concordatul, ceia ce poate fi şi în de- trimentul creditorilor săi. Dar, în definitiv, ca să nu poată plăti un falit o cotă de 60 0/0, înseamnă că el a pierdut nu numai capitalul său îmtegral, dar încă și mai mult din jumătatea capitalului ce i s'a încredințat de creditorii săi. Ă ; Ei bine, cînd un negustor se găsește în asemenea rea situaţiune, dovedește ori rea credință ori absolută nedestoinicie şi nepricepere în comerțul său; și întrun caz şi într'altul e] nu merită să mai reîn- ceapă un comerţ, tare l'a cohdus și pe el și pe creditorii săi la a- semenea triste rezultate. | 

* 
: * * 

Declararea în stare de faliment poate fi, în multe cazuri, re- zultatul unor cirenmstanţe nenorocite prin care trece un comereianţ;: convin 'că sunt falimente în cari și calculul și premeditațiunea și reaua credință lipsese. | ” Sunt însă cazuri în cari declararea în stare de faliment este prevăzută de comerciant; ba, încă este cu meșteșugire pregătită de dinsul pentru a frustră pe creditorii săi. Cite odată este și 0 sur- prindere pentru unii comercianţi neprevăzători, cari se văd chemați spre a fi declaraţi în stare de faliment, pentru neplata unor datorii. pe cari ori sperau să le preschimbe prin prelungiri, ori comptau să le achite prin resurse cari nu le-au putut încasă. In cîte trele cazurile falitul se sileşte a dobindi concordatul şi după ce-și face majoritatea cerută de lege, promite cu ușurință o cotă con- cordatară pe care de multe ori de mai înainte prevede că nu o mai poate achită, 
- Trebuie să se ia măsuri ca concordatul să fie un act serios, ca cota concordatară să nu fie o iluziune pentru creditori, cărora, li se impune de majoritate un concordat, pe cari, în definitiv, nici nu Var voi. 

Pentru a răspunde la această trebuinţă, am întrodus trei ordine de idei, cari modifică starea actuală de lucruri : a) Garanţiile cerută în alin. 6 de la art. 853; pentru ea concordatul judiciar să fie ad- misibil, trebuie ca cota stipulată să fie garantată fe printr'o “potecă, fie printiun depozit în bani sau efecte. Dacă falitul poate oferi ase- menea garanţii, el este pus în capul operaţiunilor sale îndată ce le
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realizează. Dar dacă nu poate garantă cota nici cu ipotecă, nici. cu un depozit în bani sau efecte ? Concordatul incă se poate face, însă să nu poată continuă comerțul său decît avind alături pe delega- tul creditorilor, cari ia banii proveniţi din încasări și vînzări şi-i de- pune la Casa de depuneri, — bine înțeles scăzind chelţuelile strict necesare-—pentru a servi la plata cotei concordatare ; b) în cazul cînd cu toate precauțiunile luate, nu sar putea plăti cotele concordatare, s'a dat creditorilor drepiul ca individual chiar să ceară repunerea în stare de faliment : €) în fine s'a prevăzut și 0 sancțiune mai as- pră, căci s'a prevăzut ati€ în art. 853 cit și în art. 863 şi 876, ulti- mul aliniat, că prin faptul neplăței cotelor concordatare, falitul, re- pus iarăși în stare de faliment, devine pasibil de penalitățile edictate de legiuitor pentru bancrută simplă.” 

Cei ce eunose cele ce se petrec astăzi cu executarea și vota- rea concordatelor, ştiu că giranţii—acei garanți personali ai concor- datelor—sunt o mare greutate pentru falit; negreșit ei garantind, dacă nu sunt niște oameni de paie (cum se întimplă cîte odată) ei risehează ; dar acest risic falitul îl plătește în majoritatea cazurilor foarte scump, şi s'au putut vedea giranţi cari au primit ca dispăgu- biri o bună parte din cea ce cu drept cuvint trebuia să reiasă fali- tului și mai cu seamă creditorilor săi. 
Ei bine, astăzi se dă, posibilitatea de a încheiă concordatul și fără asemenea, terţii intervenienți şi cu toate acestea, cota este și mai bine asigurată. = 
Din dezbaterile parlamentare, — D. ministru al justiției C. 1. Stoicescu : Aceste suni garanţiile ce luăm (garanţii în bani, efecte, ipoteci ete.) ca să se ajungă ia concordat, garanţii serioase că cre- ditorii vor fi plătiţi. Quid, cînd nu are nici bani, sau efecte, nici îpo- tecă? Un om nenorocit care mare imobile, sau n'are nici garant prin care se garantează bani, efecte sau imobil, pe omul acesta, cînd îl vedem că este de bună credință suntem datori să-l ajutăm, să-i des- chidem o poartă ; îi zicem: primește această soluțiune, vei fi admis a face concordatul și să deschizi magazinul comerţului D-tale, dar primește ca un delegat din partea creditorilor să încaseze banii, să-i verse la Casa de depuneri, ca să serve la piăţile stabilite prin con- cordat.—Am luat aceste garanții care am avut onoarea să le expun, că precauţiune, iar ca sancțiume : 1) dreptul chiar a unui singur cre- ditor neachitat de a cere repunerea în stare de faliment și 2) repu- nerea în stare de faliment atrage pentru faliţ pedeapsa banerutei simple. - 

(Vezi Desbat. Senat pe 1898/9 pag. 532). 

Notă. Proectul guvernului la 1898 -nu prevedea în alin. 7 for- marea actului de ipotecă dintre falit sau terţiu cu judele sindic, pre- vedea numai luarea, inseripţiunei ipotecare ; se prevedea luarea “mă- surile asigurătoare 3 zile după omologarea definitivă pe cînd în lege se prevede timpul înaintea omologării. 
Des. Senat 98/9, p. 503.
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Jurisprudenţă. 1. Atunci cînd 
întrun act de concordat, care nu 
este de cit un contract intervenit 
între falit și creditorii săi, se stipu- 
lează că toată marta falitului să 
treacă asupra unei persoane în- 
săreinată să plătească creditorilor 
cota concordatară, atunci acel act 
de concordat conţine un act de 
vînzare, de oare-ce falitul, care 
cedează averea sa pentru plata da- 
toriilor sale, transmite cesionaru- 
lui chiar proprietatea lucrurilor 
sale cedate şi ca atare, trebue su- 
Dus la plata taxelor de înregis- 
trare, întru cit prin omologarea 
concordatului de către tribunal a- 
cest contract a primit și legaliza- 
rea, tribunalului, 

0. Cas. II No. 37/94, C. Jud. 
No. 10/94. 

2, Actul prin care un falit re- 
nunță, în favoarea unor reprezin- 
tanți ai massei credale, la tot ac- 
tivul său cu obligaţiunea pentru 
aceștia a plăti pe creditori în mar- 
ginile cotelor încuviinţate, nu este 
un_act definitiv şi calificat de lege. 

Că așa, fiind instanţele de fond, 
au căderea de a da acelui act ea- 
lificarea, ce i se potriveşte, după 
clauzele și stipulațiunile ce el cu- 
-prinde. ” 

Că această clasificare a actului 
întrind în atribuţiunile lor suve-: 
rane, ea scapă, ca atare, de cen- 
zura Casaţiunei. 

O. Cas. 1 No. 343/98, Bul. 1898 
p, 1163. 

3. După codul comercial art, 
845 şi urm. concordatul este ju- 
diciar, cind, în genere, el se în 
cheie în condiţiunile dispoziţiuni- 
lor prevăzute de codul de comerţ, 
cînd, în deosebi, concordatul se 
primește numai de majoritatea, în 
număr a creditorilor prezenţi, sau 
de majoritatea celor 3 pătrimi a 
sumei totale a creditorilor și cînd     

Art. 853 

"nu există vre-una din condiţiile 
art. 853 Cod. Com. 

C. Cas. 11 No. 58/900,p. 443 urm. 
4. Dacă concordatul a fost în- 

cheiat de falit cu 400% (azi 60) și 
întervine cineva care se obligă ca, 
în termen de..... de la data o- 
mologărei concordatului să plă- 
tească în numerar creditorilor cari 
ar consimţi 20% din creanţele lor, 
cedindi i în schimb acele creanţe 
în întregime și substituindu-l în 
drepturile lor contra falitului, prin 
această intervenţie nu se violea- 
ză întru nimic art. 853 al. C. Com,, 
căci tratamentul ce se face cre- 
ditorilor este același pentru toţi, 
falitul fiind obligat să plătească 
tot 40 %0 (azi 60), iar pe de alta 
nimie nu silește pe credirori a 
primi propunerea întervenientului 
la concordat. 

C. Apel Buc. I, No. 16/1902. 
Dreptul :59/902. 

5. Falitul inculpat pentru ban- 
crută frauduloasă nu poate încheia 
concordat cu creditorii săi. 
Aa Zfov com. 18/98 în C. Jua. 

47/98. 

6. Un falit care a obţinuţ rea- 
bilitarea după art. 852 înainte de 
anul 1895, poate, căzind din nou 
în faliment, obţine un concordat, 
de oarece sentința dată conform 
art. 8652 din vechiul Cod. Com. 
produce efectele unei reabilitări, 
așa în cit el nu mai poate fi con- 
siderat ca falit. 

Se cere numai ea concordatul 
să fie omologat, ca cele alte ce- 
rinţi ale art. 853 Cod. Com. să fie 
satisfăcute, 

TPrib. Ilfov Com. No. 1966/99. 
Dreptul pe 1899 p. +43. 

7. Asemănat art. 853 al 3 Cod. 
Com. comerciantul care a mai fost 
în stare de faliment nu poate be- 
neficiă de concordat. 

Această dispoziţie se aplică a.



Art. 853 

tât cind este vorba de concorda- 
tul prevăzut de art. 845, pe care 
unanimitatea creditorilor îl poate 
acordă în orice stare a falimen- 
tului și cu orice cotă ar voi, cii 
și în cazul art. 846, cînd coneor- 
datul nu se poate acordă de cît 
la o anume epocă și cu o cotă 
minimă fixată de lege. 

De asemenea. dispoziţiunea art. 
853 al. 83 Cod. Com. se aplică a- 
tât pentru faliții ce au mai fost 
declaraţi în stare de faliment sub 
imperiul legei din 1695, cit şi cei 
declaraţi înainte de 1895, căci este 
de principiu în' materie de re. 
troactivitate a legilor, că in caz 
de tăcere din partea legei pos- 
terioare, judecătorul este ținut 
să-i dea efect retroactiv, ori de 
cite ori interesul general, ordi- 
nea publică cere aceasta ; şi în 
materie comercială, interesul ge- 
neral, este garantarea creditului 
comercial, și. această garantare 
nu mai există dacă s'ar permite 
cu ușurință, încheieri de concor- 
date. | 

C. Apel Buc. 11, No. 81/99, Trib. 
4lfov Com. No. 12418/99, ambele 
C. Jud. No. 43/99. p. 18, 

Trib. Ilfov Com. în Dreptul pe 
1899, p. 692. 

8. Concordatul fiind un contract pentru care legea cere îndeplini- ea unor anume formalităţi, el nu. devine perfect; și deci nu poate fi vorba de vre un coneordaţ judi- 
ciar, de cît atunci cînd coneor- datul a fost semnat de creditori și cînd s'a putut constată dacă 
majorităţile de sume și număr sunt întrunite conform legei. Dacă 
un concordat a fost semnat în 
1902 după 3 Marte, condițiunea, 
cotei trebue să se îndeplinească, 
după legea comercială din acel 
timp nu legea abrogată, neputin- 
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du-se invocă drepturi 
pentru faliți. 

Cas. II No. 450/902. 0. Apel Buc. I No. 54/902 ambele în Dr. No. 74/902 şi în C. Jud. No. 85902 Cas. ÎI No. 71/903 în Dreptul pe 
1903 No. 27. 

9. Proibiţiunea prevăzută de 
ant. 853 al. III Com. pentru o- mologarea eoncordatului, se apli- 
că numai la concordațul judiciar, 
care se încheie cu majoritatea, în 
număr a creditorilor prezenţi . şi 
cu majoritatea celor trei pătrimi 
a sumei totale a creanţelor, iar 
nu și concordatului amical și be- 
nevol, consimţit de unanimitaţea 
creditorilor, a cărui omologare nu 
poate fi refuzată, 

C. Cas. Ii No. 58/900 Bul. Cas. 
p. 418. 

10. Concordatul este un con- 
tract care trebue făcut cu res- 
pectarea unor formalităţi anume 
prevăzute de lege, deci nu devine 
perfect de cit atunci cînd toate 
formele au fost îndeplinite, adică, 
cînd a fost subscris de creditori, 
și cînd se poate constată dacă 
majoritatea în număr și în sumă 
sunt întrunite. Afară de aceasta, 
legea asupra, falimentelor fiind o 
lege care interesează, ordinea, pu- 
blică, ea are efecţ retroactiv, deci 
este aplicabilă şi falimentelor în 
curs. 

Astfel dispoziţiile legei din 3 
Martie 1902 care prin alin. 4 de 
sub arf. 853, prevede că concor- 
datul judiciar nu este admisibil 
dacă, falitul nu se obligă a plăti 
cel puţin 60%, din capitalul cre- 
anţelor, se aplică și concordațului 
care se pretinde că a fost încheiaţ 
anterior nouei legi, dar care n'a 
fost subscris de părţi de cit pos- 
terior acestei legi; prin urmare 
un asemenea concordat, trebue 

cîştigate
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ci cu 60%, 

54/902 ; C. 
ambele în 

încheiat; nu cu 40% 
cum cere legea nouă, 

O. Apel Buc. I No. 
Cas. II No. 450/902 
Dreptul No. 74/902. 

il. Deși după art. 853 C. Com 
concordatul este inadmisibil, între 
alte cazuri, și atunci cînd falitul 
este inculpat pentru banerută fra- 
uduloasă, însă pentru aceasta tre- 
bue să se facă dovada cum că în 
adevăr faliţii se găsese puși sub 
urmărire pentru asemenea, fapt. 

C. Apel Galaţi I din 908 C. Jud. 
61/908. 

12. Concordatul dintre faliţ și 
creditori e act de comerţ; prin 
urmare necomereiantul care ga-” 
rantează obligaţiunile luate de fa- 
lit este obligat în mod solidar eu 
talitul. Dacă se susține că obliga- 
ţia de a garantă concordatul este 
pur civilă și nu comereială şi că 
pentru aceasta, în lipsă de text 
special, nu poate să fie vorba de 
solidaritate, atunci i se răspunde 
cu drept cuvint, că lipsa unei a- 
tare excepţiuni e arătată de disp. 
art. 40 Cod. Com. în care se zice 
că prezumpţia de solidaritate are 
loc pentru fidejusorul chiar neco- 
merciant, care garantează o obl- 
gațiune comercială. De asemenea 
nu poate fi loc ladubiu că stipu- 
laţiunea concordatului între falit 
și creditorii săi este un act emi- 
namente comercial, pentru că con- 
cordatul în substanţă e 'o transac- 
țiune intervenită între faliţ Și cre- 
ditorii săi relativ la datoriile co- 
mereiale contractate de el ; de 
aci urmează că, o persoană ga- 
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rantind o obligaţiune comercială, 
există în ce privește pe aceştia, 
prezumpțiunea de solidaritate, 
chiar pentru acei ce nu sunt co- 
mercianţi. Este ştiut, că după. le- 
giuitor,: prezumpțiunea de solida- 
rităte este numai atunci cînd e 
vorba de obligaţiuni comerciale, 
deci urmează a, căută natura con- 
tractului, a ne referi la obiectul 
său, nu la calitatea persoanei. Se 
invoacă, dispoziţiunea ultimă a arţ 
40 (42 rom.) C. Com. unde se 
zice: prezumpția de solidaritate 
nu se întinde și la necomereianţi 
pentru contractările cari faţă de 
ei nu sunt; acte de comerț, dar 
această dispozițiune se referă la 
contractanți în general, nu şi la 
fidejusori. E natural ca un neco- 
merciant care contractează o o- 
bligaţiune necomereială faţă de 
el, nu trebue'a fi supus legei co- 
merciale, pentru că, precum s'a 
zis, prezumpţiunea de solidaritate 
decurge din comereialitatea, actu- 
lui și dacă aceasta lipsește, tre- 
bue să cadă și prezumpţia. Fide- 
jusiunea fiind o obligaţiune soli- 
dară dobindește aceleaşi caractere 
ca și natura obligaţiunei princi- 
pale și deci dacă aceasta e co- 
mercială, devine şi fidejusiunea 
pură comercială ; se verifică chiar 
faţă de această obligațiune pre- 
zumpţia de solidaritate. 

C. Apel Milano 24 Iulie 1895, 
1) diritto com. Riv. Supino XIV 
No. 1896 Col. 95; extras din Cod, 
Com. adnotat pag. 280 n. 30 de 
Efi. Antonescu. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 854. Creditorii, cari 
nau consimțit sau n'au in- 
tervenit la concordat, vor 
putea face opoziţiune la o-   CODUL COM. ITALIAN 

Art. 836. (al. 1 la art. 852) 
al. 2 și urm. : | creditori dis- 
senzienti o non intervenuti 
possono far opposizione en-



Art, 

“mologare, în termen de opt 
zile de la închiderea pro- 
cesului verbal care constată 
operațiunile votărei concor- 
“datului sau de la expirarea 
termenului concedat: de ju- 
decătorul sindic. 

; Cererea de opoziţiune va 
fi motivată şi va trebui să 
fie notificată judecătorului. 
sindic şi falitului de odată 
cu citațiunea pentru audi- 
ența fixată înaintea tribu- 
nalului: 

Dacă termenul sus zis -a 
trecut fără să se fi făcut vre-o 
„opoziţiune, tribunalul sta- 
tuiază în camera de consi- 
liu asupra omologărei. 

(Com. 846, 818, 852, 855 
şi urm. 944; Ital. 836 al. 2, 
3, 4; Fr. 513, 913; Belg. 
516, 517). 

Bibliografie, 
p. 600 urm.; Mase Dari II 
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tro otto giorni dalla chiu- 
sura del processo verbale o 
dalla scadenza del termine 
concesso dal giudice dele- 
gâto. 

L'atto d'opposizione ne 
contiene i motivi, e dev'es- 
sere intimato al curatore ed 
al îallito con citazione au- 
dienza fisea davanti al tri- 
bunale. 

Se il termine suddetto sia 
trascorso senza che sia fatta 
opposizione alcuna, il tri- 
bunale pronuncia sulla do- 
mandata omologazione in 
camera di consiglio.   

Degre III p. 149 
p. 252 urm,; Rivitre p. 736 urm. ; Namur III p. 199 urm. 

; Cezărescu-Dan p. 221 urm, ; Vidari IX 
lugaramo p. 532 urm. ;.Rogron p. 1068 urm. Cohendy-Darras p. 145 urm. 

Doctrină. 1. Legiuitorul în scopul de a nu lăsă creditorului ne- mulțumit un mijloc de a împiedică sau întirziă efectele concordatu-. lui, pentru a înlătură ura sau dușmănia ce poate avea faţă de falit. cum și pentru a împiedică frăgănirea judecăţei opoziţiei la concor- dat a prescris că opoziţiunea să fie motivată. 
Dacă oponentul invoacă că sa violat dispoziţiunile legei este. dator să specifice cari sunţ punctele. în. cari s'a violat legea ; fiindcă numai afirmaţiunea generică că s'a violat legea, nu poate avea ca- racterul preciziunei cerute de legiuitor, 
Dacă opoziţiunea adresată tribunalului nu este motivată, nu se. poate acordă nici un termen a se 

înțelege a cere o motivare scrisă 
iar nu 0 motivare verbală sau e 
defipt de legiuitor în art. 854. 

(Mas€ Dari p. 259 urm.). 

comunică motivele, căci legea 
pe insăși petiţiunea de opoziţiune, 

hiar scrisă făcută peste termenul
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2. 1) Au drept să facă opoziţiune la concordat: a) creditorii 
desidenți, fie că au fost admiși definitiv, fie chiar dacă au fost ad- 
mişi provizor la pasiv ; 5) creditorii cărora nu li s'a notificat la timp 
ordonanța de convocare. 

II) Nu au drept a face opoziţie : a) creditorii cari au votat 
pentru acordarea concordatului ; 5) creditorii privilegiați, gagiști, sau 
ipotecari, dacă n'au renunțat potrivit legei în tot sau în parte la 
privilegiul sau ipoteca creanţei lor ; c) falitul pentru că el nu poate 
face de cit apel contra, sentinței de respingerea omologărei; d) sin- 
dicul pentru că el n'are nici un interes a se opune la concordat. 

(Vidari IX p. 61 urm., Rivtre p. 737); 
3. Fie că sa întrodus opoziţiune contra concordatului, fie că 

nu s'a făcut nici o opunere, tribunalul este obligat a aşteptă terme- 
nul de opt zile, după care numai, poate statuă asupra omologărei 
coneordatului, aceasta sub pedeapsă de nulitate ; tribunalul se pro- 
nunță asupra omologărei în camera de consiliu, dacă nu sunt opo- 
ziţiuni şi emite o sentință nu o simplă închiere sau jurnal. 

(Mase Dari | p. 61, Degră ll p. 200). 

Jurisprudenţă. 1. Ori ce căl- 
cări aduse legei comerciale, prin 
neregulata gestiune a unui sindic, 
verificarea creanţelor peste ter- 
menul prevăzut de sentinţa de- 
clarativă de faliment, prin ne- 
contrasemnarea grefierului în pro- 
-cesul verbal de "verificare, prin 
admiterea de creditori posteriori 
închiderei srocesului - verbal de 
verificare, sunt toate niște fapte 
urmate în un alt stadiu al fali- 
mentului, cari dacă s'ar fi consi- 
derat întemeiate ar fi dat credi- 

» torilor dreptul de a cere refor- 
marea, la timp, iar nu de a se 
invocă după terminarea falimen- 
tului și cu ocazia încheierei con- 
cordatului. 

C. Apel Buc. II No. 32/90 din 
Cezărescu-Dan. 

2. Ne subserierea de către gre- 
fier a procesului verbal de veri- 
ficarea creanţelor, nu poate fi un 
motiv, pentru â nu se omologă 
«concordatul, mai ales că această,   

neîndeplinire de formă nu este 
prevăzută sub pedeapsă de nuli- 
tate. 

C. Apel Buc. III No. 26/1890 
din Cezărescu-Dan. 

3. Este netăgăduit și legea nu 
oprește nicăeri pe creditori a se 
opune la omologarea concordatu- 
lui, chiar dacă toate formalităţile 
sunt îndeplinite, cînd: pot dovedi 
că aranjamentul s'a făcut în frauda 
lor. Și frauda în materie de con- 
cordat constă în ori ce fapte sau 
operaţiuni cu rea credință din cari 
reiesă că falitul singur, sau în 
înțelegere cu unii din creditori, 
face pe creditorii din minoritate 
a suferi o cotă mai mică de cit 
li sa fi cuvenit dacă nu aveau 
loe acele operaţiuni frauduloase. 

C. Buc. III No. 31/91 tn Drep- 
tul No. 83/91. Trib. Ilfov Com. 
No. 90/93 C. Jud. pe 1394 p. 54. 

4. Creditorii înscriși după ter- 
minarea operaţiunilor de verifi- 
care, nu pot cere desfiinţarea eon-



Art. 

cordatului pe motiv că adăogîn- 
du-se ereanțele lor la pasiv, nu se 
obține majoritatea legală, pentru 
acordarea concordatului. 

Trab. ilfov Com. No. 819/91 în 
Dreptul pe 1891 p. 665. 

5. Din combinaţia articolelor. 
783 (azi 780) 846 (azi 848) 849 
(azi 854), 850 (azi 857) și 855 (azi 
862) rezultă că concordatul - ur- 
mează. a se face cu majoritatea 
creditorilor ale căror creanţe au 
fost verificate și. admise la masa 
falimentului și necontestaţe. 

Că dacă se descoperă, cu deo- 
sebire dol sau fraudă se poate 
face opozițiune contra admiterei 
de creanţe dejă verificate, în ter- 
men de opt zile de la încheierea 
procesului verbal sau de la expi- 
rarea termenului concedat de ju- 
decător. 

Că creditorii au interes ca să 
nu fie admiși la deliberarea con- 
cordatului de cît creditorii ale 
căror ereanța sunt sincere. 

Că dacă ei descoperă *că, prin 
fraudă sau admis creditori fie- 
tivi, ei pot și trebue să aibă drep- 
tul a face opoziţiune contra omo- 
logărei precum și a face apel con- 
tra sentinței tribunalului. 

Că aceste căi sunt la, dispozi- 
ţiunea creditorilor, preeum rezultă 
uceasta din natura lucrurilor şi 
din art. 849, (834) şi 855 (862) 0 
Com. | 

Că dacă frauda e descoperită 
înaintea omologărei concordatului, 
creditorii interesaţi sunt în drept, 
pentru fraudă, a se vpune la o- 
mologare; iar dacă frauda sa 
descoperit în urma concordatului 
„asemenea, se poate anulă, conform 
art. 855 (862) C. Com. 

Că de altmintrelea nu sar pu- 
tea înțelege cum creditorii s'ar 
putea, eu ocaziunea omologărei 

    

  concordatului, a se opune la omo- 
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logare tocmai pentru frauda care 
anulează ori ce lucrare și care 
poate fi propusă. 

Că dacă se face obiecţiune că 
creditorii, întru cit n'au figurat în 
instanță, n'ar putea să fie înlă- 
turaţi, la aceasta să răspunde că 
creditorii sunt reprezinfaţi prin 
sindic. , 

Că de altmintrelea acești cre- 
ditori rămiu cu toată escluderea 
lor, în drept personal a procede 
contra debitorului lor falit. 

C. Cas. Wo. 276/95 Bul. 1895 
p..1499. 

6. Creditorii neverificaţi și ne- 
admiși în mod provizoriu nu pot 
face opoziţiune la omologarea con- 
cordafului. Aceasta reiesă din 
combinaţia art. 854, 855 şi 848 
Cod. Com. 

Trb. Ilfov S. Com. în Dreptul 
No. 65/99 p. 531. Apel Milano 21 
April 1890. e 

7. Admiterea unei creanţe la 
pasivul falimentului nu poate, po- 
trivit dispoziţiunei ce rezultă din 
combinarea art. 854 şi 862 Cod. 
„Com. să fie contestată ea fraudu- 
loasă, pe cale de judecată ordi- 
nară, ci numai pe cale de 0po- 
ziţiune la omologarea concorda- 
tului sau prin cererea de anulare 
a concordatului dejă, omologat, 
urmind ca la asemenea judecată 

„să fie chemaţi numai: oponentul, 
judecătorul sindie și falitul. | 

C. Cas. 117 din 1906 în Drep- 
tul No. 79/9086. : 

8. Potrivit art. 854 Cod. Com., 
creditorii, cari n'au consimţit sau 
n'âu intervenit. la ceoneordat pot 
face opoziţie în termen de. opt 
zile de la data; procesului verbal 
care constată operaţiunile voţării 
concordatului, insă aceste opozi- 
țiuni vor fi motivate şi vor trebui 
notificate judecătorului sindie şi 
falitului odată cu citațiunea pen-
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tru audiența fixată înaintea tri- 
bunalului, i 

C. Apel Galaţi din 1908 C. Jud. 
61/908. 

9. Tribunalul de comerţ în 
materie de faliment are o dublă 
misiune: de examinare şi de su- 
praveghere :; omologarea concor- 
datului, trebuind să fie admisă 
sau refuzată, este un act de 
examinare din partea tribuna- 
lului și un act de simplă autori- 
tate ; prin urmare tribunalul poate 
să refuze omologarea, cind—chiar 
în lipsa vre unei opozițiuni — se 
va convinge de netemeinicia şi 
nesinceritatea actului de concor- 
dat, chiar existind cele două ma. 
jorităţi a creditorilor. i 

Apel Napoli 16 Mai 1884; Apel 
Bologna 22 Dec. 1885; Tr. Napoli 
25 lan. 1886 şi 29 Marte 1886; 
Apel Napoli 16 Mai 1888; Apel 
Milano 21 Iunie 1892. 

10. Creditorul prezent, sau re- 
prezintat în adunarea pentru con- 
cordat, nu poate opune nulitatea 
concordatului pe motiv că încu- 

„ noștiințarea convocărei n'ar fi re- 
gulat făcută. 

Apel Genova 30 April 1885. 
LI. Nu se poate cere anularea 

Concordatului, pentru motivul că 
falitul ar fi plătit, prin o persoa- 
nă interpusă, diverși creditori în 
scopul ași asigură majoritatea, 
necesară a voturilor. 

Apel Pirenze 19 Mai 1885. 
12. Creditorii admiși la pasivul 

falimentului posterior. ducheierei 
concordatului, au încă dreptul de 
a tace opozițiune. 

Apel” Bologna 22 Dec. 1885; 4- 
pel Napoli 17 lulie 1889, 

13. Nu este permis a adăogă 
în cursul procesului, alte motive 
la cele adoptate în cererea de o- 
poziţiune. 

Art, 
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Apei Milano 8 Febr. 1886; Trib. 
Ancona 11 Dec. 1886. 

14. Nuliţatea concordatului poate 
fi cerută și pentru motivul că parte 
dintre creditori au fost reprezin- 
taţi la votarea, concordatului prin . 
procuratori 'cu procuri în nere- 
gulă. | 

Cas. Torino 16 Marte. 1887 ; 
Apel Napoli 12 Marte-1888 ; Con- 
tra Apel  Casale 3 Iulie 1891. 

15. Un creditor poate să facă 
opoziţie pe motiv că garanţia dată, 
nu este suficientă, cînd majorita- 
tea creditorilor, se cred asiguraţi 
prin această garanție. 

Apel Napoli 18 Iulie 1889. 
16. Termenul de opt zile pre- 

văzut de art 836 it. (854 romiîn) 
Cod. Com. pentru a face opoziţie 
la eoneordat este peremptoriu Şi 
nu se poate prelungi. 

Cas. Firenze 5 Sept. 1889. 
și în acest termen nu 

poate fi socotită dies a quo, ziua 
în care s'a încheiat procesul ver- 
bal. * 

Apel “Torino 31 Oct. 1890. 
18. Creditorul care n'a făcut o- 

poziţiune în termenul prevăzut de 
lege, nu mai. este admis să con- 
teste omologarea intervenită în 
urma opoziţiunei făcută în termen 
de un alt creditor. 

Tr. Genova 25 Marte 1890. 
19. Declaraţiunea falimentului 

pronanțată în ţară străină n'are 
efect în ţara noastră. In conse- 
cinţă n'are efect nici concordatul 
încheiat în ţară străină. 

Apel Genova 25 Oct. 1891. 
20. Este permisă intervenţia la 

judecarea unei opoziţiuni, chiar 
dacă s'a introdus intervenţia după 
expirarea termenului de opt zile 
din art. 836 it. (854, 856 romin) 
C. Com.
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Pr. Brescia 19 Iulie 1893. (No. 
10—20 în Ingaramo). 

21. Creditorul, care a prezintat 
în termen, creanțele sale, însă 
n'au fost verificate din culpa şin- 
dicului, are dreptul a face 0po- 
ziţie la concordat, cu rezerva pen- 
tru tribunal a amînă judecata o- 
pozițiunei pînă ce creanţa 0po 
nentului vă fi recunoscută jude- 
cătoreşte. 

Apel Puris 23 Febr. 1844. 
22. Dreptul de a face opoziţi- 

une la concordat nu aparţine cre- 
ditorilor privilegiați .sau ipotecari. 

A. Besangon 25 Aug. 1812. 
23..... dacă aceşti creditori       

nau renunțat la privilegiul sau 
ipoteca lor, fie în mod taciţ prin 
votarea la, concordat, fie expres 
după votarea concordatului şi îna- 
inte de terminarea procesului; 
verbal prin care se constată o- 
peraţiunile votărei concordatului. 

Apel Besancon 9 Marte 1874 ; 
Apel Amiens 24 Iunie 1887. 

24.... cu toate acestea credi- 
torii ipotecari sau privilegiați pot 
face oposiţie contra eoncordatului 
dacă opoziția se întemeiază pe 
existența unui dol comis în pre- 
judiţiul lor. 

Cas. fr. 21 Dec. 1840. (No. 
21—24 din Cohendy-Darras). 

  

Art. 855. Dacă tribunalul încuviinţează omologarea, se poate face apel contra acestei sentințe, atit de credi- torii cari au votat contra concordatului, cît şi de către cel cari nau intervenit la votare ; iar dacă se respinge omologarea, se poate face apel de către falit şi de către creditorii cari au votat concordatul ), 
Com. 852, 854, 85S și urm. 994. , 

Jurisprudenţă 1. A se vedea 
nota 2 de la art. 711. 

2. Creditorii neverifieaţi și ne- 
admiși în mod provizoriu nu pot 
face opoziţie și deci și apel, la 
omologarea concordatului. Aceasta 
reiesă din combinaţia art. 854, 
855 cu 848 cod, com. 

Trib. lfov Com. în Dreptul pe 
1899 pag. 531. 

3. In contra şentinșei tribuna- 
lului, care omoloagă un concordat 
se poate face apel de către cre- 
ditorii cari au votat contra con- 
cordatului și de către acei cari 
n'au intervenit la votare. 

  

1) Apelul contra sentinței date asu 

  

C. Apel Buc. III No. 39/9009; 
C. Jud. No. 30/901 pag. 239. 

4. Odată ce legea permite ca, 
sentința tribunalului prin care s'a 
incuviinţat omologarea concorda- 
tului să fie atacată cu apel de 
creditorii cari nu au intervenit 
la votare, pu se poate tăgădui 
Curţii de apel dreptul de a exa- 
mină dacă concordatul s'a făcuţ 
cu observarea formelor prescrise 
de lege, dacă, adică acei cari Pau 
"Votat au fost numai creditori ale: 
căror creanţe au fost verificate 
ori admise provizoriu, cum cere 
art. 848 cod. com., sau dacă din 

pra omologărei coucordatului va. fi pe tim- bru fix de 20 lei plus taxă specială de 100 lei (art, 2% al. 2. |. timbr.) 

32
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contra, au luat parte la facerea 
lui și creditori neverificaţi, cărora 
legga nu le acordă acest drept. 

C. Cas. III No. 127/910 în 
Dreptul No. 31/910. | 

5. Falitul care n'a fost ascultat 
nici invitat în adunarea provo- 
cată în vederea facerei unui con- 
cordat, și pentru tare un terțiu, 
fără ştirea lui, ar fi făcut propu- 
neri.de acomodare cu creditorii 
poate atacă acel coneordat chiar 

„dintre 
falite, dacă adunarea g-lă a aso- 

Art. 855—856 

dacă a fost omologat. — Insă nu 
poate intentă o acţiune: de nuli- 
tate a concordatului, chiar dacă 
nu a fost ascultat sau citat unul 

administratorii societăţii 

ciaților nu i-a dat pentru aceasta 
un mandat special. 
Cas. Torino /910. II Diritto Com. 

1910 I p. 439. vezi Revista eri. 
tică de drept No. 1 /910. 

A —— 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 856. Dacă opoziţiu- 
nea la omologare a fost fă- 
cută, tribunalul se va pro- 
nunță asupra opoziţiunei și 
asupra omologărei prin una 
şi. aceiași sentinţă, numai 
cu apel pentru cei intere- 
saţi. 

Dacă opoziţiunea este ad- 
misă, tribunalul anulează 
concordatul faţă cu toţi in- 
teresaţii. 

Dacă opoziţiunea este res- 
pinsă, tribunalul sau Curtea 
va putea să condamne pe 
oponent la o amendă de 
100 pină la 5000 lei, cînd 
opoziţiunea va fi fost făcută 
cu rea credinţă și în scop 
învederat de a întirziă exe- 
cutarea concordatului. 

Tribunalul. respingind o- 
poziţiunea, va putea acorda 
execuţia provizorie pentru 
sentința care omologă con- 
cordatul. 
„Nici deciziunea Curţei, care 
siatuează asupra omologă-   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 836. Al. 5. In caso 
diverso, il tribunale pro- 
nuncia sulle opposizioni e 
sull'omologazione con una 
sola sentenza. 

Al. 6. Se lopposizione 6 
ammessa, il tribunale an- 
nulla il concordato rispelto 
a tutli gl'interessati.
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Trei concordatului, nu este supusă opoziţiunei. 
Com. 852, 

944: Ital. 836, al. 5 și 6; 
Fr. 512, 513; Belg. 516, 517. 

Bibliografia la art. 854. 
Jurisprudenţă. 1. Nu e cauză de nulitate a concordatului, îm- prejurarea că falitul a plătit prin intermediul altor persoane pe di- feriţi creditori, în scopul de a şi asigură majoritatea necesară con- eordaţului. 
Aprl Firenze 19 Mai 1885, 
2. Concordatul poate fi atacat și prin acţiunea pauliană. 
Tr. Firenze 13 Dec, 1885. 
3. In judecata opozițiunei la concordat, magistratul nu trebue să se mărginească numai la ches- tiunile de formă, poate chiar să întindă observaţiunile sale și asu- pra substanței . concordatului şi poate să refuze omologarea dacă condiţiunile nu i se par conforme 

cu adevărul, 
Tr.Genova 25 Marte 1890 ; Apel Roma 6 Mai 1890, Cas. Roma 28 

Notă. Potrivit art, 944 Cod. 
terie de falimenţ sunt executorii 

In art. 556, în materie de e 
tură acest principiu, şi stabileşte 
rei concordatului nu sunt execut 
rea opoziției 

854, 855, 857, | 
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Mai 1891, 3 lunie și 13 Iulie 1892. 
4. Nu este admisibilă opoziţiu- nea din partea unui terțiu, dacă nu este creditor desident; sau care n'a intervenit la concordaţ, 
Apel Napoli 28 Marte 1890. 7r. Zivorno 30 April 1890. 

„5. Trebuie refuzață omologarea concordatului, dacă se constată că situaţia financiară a falitului este diferită de acea din momen- tul propunerei concordatului, 
Apel Genova + lulie 1891. Apel Bologna 13 Oct. 1891. 
6. Cu ocazia judecărei opoziţiei la omologarea concordatului este permisă întervenția chiar după expirarea termenului de 8 zile prevăzut de art. 836 ital. (856 ro- 

min) Zr. Brescia 19 Iulie 1893. 
(No. 1—6 în Ingaramo). 

Com. toate sentințele date în ma- 
provizoriu prin ele însăși. 
oncordat judiciar, legiuitorul înlă- 
că sentinţele date asupra omologă- 

orii provizoriu 
; prin urmare dacă tribunalul omologă concordatul res- 

în eaz de respinge- 
pingind opozițiunile întroduse este în drept a hotări că sentința dată să nu se execute imediat, dacă împrejurările sunt de așa natură că neexecutarea se impune ; 
ape! de cei înteresaţi, 

și din corftra, chiar dacă s'ar fi declarat vă putea ordonă executarea provizorie a sen- tinței date esupra omologărei concordatului, 
Mai îndoelnică ar părea chestiunea dacă sentinţa de omologare a concordatului este sau nu executorie provizoriu în caz cînd nu s'a făcut opunere la concordat. Apropiind textele 854 și 856, credem că ar rezultă că derogarea din art. 856 se referă numai la cazurile cind



500 Art. 856—857 

tribunalul respinge o opoziţie făcută la concordat, și că în cazul art, 
854 cînd tribunalul omologă concordatul, fără a fi opozițiuni, în a- 
cest caz sentința este executorie provizoriu conf. art. 944. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 857. Dacă judecarea 
vre-unei opoziţiuni depinde 
de rezolvarea unor cestiuni 
cari, din cauza materiei, nu 
ar fi de competinţa tribu- 
nalului de comerţ, acest tri- 
bunal nu se va putea pro- 
nunţă decit după rezolva- 
rea acestei chestiuni; însă va 
trebui să fixeze un termen 
scurt, înlăuntrul căruia cre- 
ditorul oponent va fi obli- 
gai să pornească judecata 
înaintea autorităţei compe- 
tinte şi să justifice că a fă- 
cut aceasta cu deşteptare 
că, în caz contrariu, se va 
urmă judecata asupra ce- 
lorlalte opoziţiuni, fără a se 
mai luă în consideraţiune 
pretenţiunile sale. 

Com. 854, 856, 892, 89%; 
Ital. 837; Fr. 512; Belg. 516.   

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 837. Se il giudizio 
intorno a qualche opposi- 
zione dipenda dalla deci- 
sione di controversie che 
per ragione di materia non 
siano di competenza del tri- 
bunale di commereio, qu- 
esto non pu6 pronunciare 
sino a che le controversie 
stesse non siano decise ; ma 
deve stabilire un breve ter- 
mine, entro il quale il cre- 
ditore opponente debba is- 
tituire il giudizio davanti 
lautorită competente e dar 
prova di avere cid îatto, 
coll avvertimento che in di- 
fetto il giudizio sulle altre 
opposizioni sara proseguito 
senza riguardo alle sul pre- 
tese. 

Bibliografie sub art. precedente. 

Jurisprudenţă. 1. După pres- 
cripțiunile art. 909 C. Com. pro- 
cedura falimentului inaintea ju- 
risdieţiunei comerciale și instrue- 
ţiunea sau procedura penală, tre- 
buie a se urma independente una 
de alta şi fără întrerupere ; 

Suspendarea omologărei eoncor- 
datului prevăzută de art. 850 C. 
Com., nu are în vedere decit ca- 
zurile în cari contestaţiunea inei- 
dentă ar purtă asupra filiațiunei, 
asupra. calităţei de erede, sau a-   

supra unui drept de proprietate 
sau servitute imobiliară, în care 
trib. comercial, din cauza mate- 
riei nu este competinte a le ju- 
decă și este ţinut să trimită ju- 
decarea incidentului înaintea trib. 
civil, conform art. S84 C. Com. 

Art. 849 din același cod. rezer- 
vind exclusiv tribunalelor de co- 
merţ judecată ori căror opoziţiuni 
sar aduce la omologarea unui 
concordat, Curtea, în speţă cu 
drept cuvint a respins cererea de
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suspendare a omologărei, întru ciţ 
nu se ridică o chestiune prejudi- 
cială, și senzul citatului art. 884 
și a procedat curect judeeînd în- 
săși mijloacele ce se invocau în 
susținerea opozițiunei la omolo- 
garea acelui concordat, căci in- 
trau în limitele competinţei sale 
de a le rezolvă, , 

C. Cas. I1, No. 62:90 Bul. 1890. 
pg. 746. 

Apel Buc. I11 No. 35/89. Drep- 
tul No. 70/89. 

2. Formarea concordatului unui 
falit fiind supusă la îndeplinirea 
unor anume condițiuni prescrise 
de C. Com. şi Tr. de Com , fiind 
chemat, după art. 849 C. Com. 
a-l omologă, el singur este în drept 
și are îndatorirea după lege de a 
judecă și motivele de împotrivire 
ce se aduc în contra acestei 0- 
mologări. 

Tribunalul de Com. nu-și pierde 
această cădere nici atunci chiar 
cînd rezolvarea motivelor de îm- 
potrivire la omologarea concor- 
datului sunt subordonate la re- 
zolvarea unor alte chestiuni cari 
prin firea lor, aparțin unei âlte 
jurisdicțiuni ; că în asemenea caz, 
conform art. 850 C. Com. tribu- 
nalul este dator de a suspendă, 
numai judecarea omologărei con- 
cordatului pină la rezolvarea a- 
celor ehestiuni de instanţa compe- 
tente și de a fixă un termen seurt, 
în lăuntvul căruia, creditorul o- 
ponent, să justifice pornirea u- 
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nei acţiuni înaintea, instanței enm- 
petinte. 
„Că în speţă creditorul R, s'a 

opus la omologarea concordatului 
lui Gr. pentru că acest concordat 
nu fusese obținut decit în virtutea 
unei majorități fictive de credi- 
tori, şi se contravenise astfel disp. 
art. 846 C. Com. că acest motiv de 
împotrivire fiind fondat pe viola- 
rea sus menţionatului articol, e- 
xaminarea lui aparţine instanţe- 
lor comerciale. 

Că chiar dacă rezolvarea lui 
ar fi fost subordonață la rezolva- 
rea unor alte chestiuni, cari prin 
firea lor ar fi aparţinut unei alte 
jurisdicţiuni, totuși Curtea de A- 
pel trebuiă, conform art. 850 C. 
Com. să suspende judecarea va- 
lidităţii coneordatului lui Gr. şi 
să fixeze un termen, înlăuntrul 
căruia creditorul oponent să poată 
formulă, în privința acelor chesti- 
uni, o acţiune înaintea instanțelor 
competinţe. 

Că Curtea de Apel neprocedînd 
astfelfel, și respingind deadreptul 
opoziția lui R, fie pentru că nua 
lasat mai întăi să se omoloage 
concordatul falitului Gr. şi apoi 
să ceară anularea, lui, fie pentru- 
că R nu s'a grăbit în instanță de 
a cere suspendarea judecărei o- 
mologărei concordatului, prin a- 
ceasta Curtea a comis un exces 
de putere și a dat o greșită în- 
terpretare art. 850 C. Com. 

C. Cas II, No. 71/91. Bul. 1891, 
p. 642. 

  

CODUL COM. ROMIN 

Art. 858. Dacă prin con- 
cordat s'a consimţit ipoteci 
pentru gerantarea celor in- 
teresaţi, iribuna'ul, pronun- 
(ind omologarea concorda-   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 838. Se nel concor- 
dato siansi consentite ipo- 
teche a garantia degli inte- 
zeseati, îl tribunale nel pro- 
nunciare | omologazione del
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tului va trebui să fixeze un 
termen scurt pentru luarea 
inscripțiunilor ipotecare. 

Omologarea nu produce 
efeci decit din ziua luărei 
inscripţiunilor. 

Com. 852 şi urm.; C. Civ. 
1746, 1780 şi urm.: Pr. civ.! 
721 şi urm. ; Ital. 838; 

858 

concordato deve fissare un 
breve termine per linseri- 
zione delle ipoteche. 

L omologazione non ha ef- 
ficacia che dal giorno delle 
avvenute inscrizioni. p 

Bibliografie la art. 854 şi urm. 
Doctrină. 1. In ce privește luarea inseripțiunilor, ipotecare consimţite prin concordat, se naște întrebare cine e în drept a luă aceste inscripțiuni? Mas€ Dari Il, p.276, No. 492 susţine : aceste in- scripţiuni vor fi luate de curatore (sindie) în interesul masei credale, pentru că debitorul care este falit nu recapătă capacitatea decit din momentul ce sentință de omologarea concordatului a rămaz defini- tivă ; ori tribunalul pronunţind omologarea, prin aceasta nu a repus pe falit în capul afacerilor sale. 
2. Inscripţiunea luată pentru ipotecile consimţite în folosul ma- 

sei creditorilor, profită tuturor creditorilor, fără a se face distincţi- une între creditorii ipotecari, privilegiați, gagiști sau chirografari ai masei ; din momentul perfectibilităței ipotecilor constituite toți ere- diterii : aderenţi ori desidenţi profită de această garanție, iar erean- țele tuturor creditorilor se transformă în ipotecare pentru cota con- cordatară consimţită ; 
8766, p. 7; 
duse în art. 853 Cod. Com. 

Jurisprudenţă. 1. Este nulă i- 
poteca constituită de falitul con- 
cordatar pentru asigurarea cotei 
statului și a cheltuelilor de ad- 
ministrație ale falimentului, plă- 
tite de unul din creditori, căci a- | 
cest creditor avind un privilegiu 
ca și statul în drepturile căruia | 
sa subrogat, nare decit să-și e- | 
xercite drepturile ce le deține de 
la lege, iar nu în virtutea unei | 
ipoteci consimţit de falit spre a! 
a instrăină fondul său comercial 
în alt mod de cit cum era felul | 
comerțului său. 

C. Apel, Galaţi 1, o. 23;903 
în Dreptul No. 6. 904, 

| 
| 
i 

    

Mase Dari No. 419%, p. 277. Vidari LX, No. 
la noi chestiunea e tranșată prin dispoziţiunile întro- 

2. Terţiul garant al unui con- 
cordat, poate cere tribunalului se- 
sizat cu procedura falimentului, 
ca pe cale principală să reducă 
suma reţinută de sindie pe baza. 
inventarului, drept cotă de per- 
cepere cuvenită Statului din ae- 
fivul constatat de dinsul. 

Această hotărire de reducere 
| fiind dată și dinsa tot in materie 

de faliment, e executorie fără a 
a fi supusă apelului conform art, 
944 Cod. Com. 

Apel Iași, 29 Nov. 1900 în C. 
Jud. 10;901 ; din Cezăreanu Dan, 
p. 259.
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CODUL COM. ROMÎN 

Art. 859. Omologarea face 
concordatuloblidatoriu pen- 
tru toţi creditorii trecuţi 
sau nelrecuţi în bilanţ, a 
căror creanţe suni sau nu 
verificate și chiar pentru 
creditorii cari au reședința 
atară din ţară, și pentru a- 
aceia care au lost admiși 
provizoriu la pasiv, ori-care 
ar fi suma definitiv lichi- 
dată in favoarea lor. 

(Com. 846, 848, 852, 854 
şi urm.; Ital. 840; Fr. 516 ; 
Belg. 518). 

Bibliografie, 

  
V. Dimttriu curs ; 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 840. L'omologazione. 
rende obbligatorio îl con- | 
cordato per lutti i creditori 
portati o non portati in bi- 
lancio, siano o non siano 
verificati i loro crediti, ed 
anche per i creditori che 
hanno residenza fuori del 
Regno e per quelli che sono 
stati ammessi provvisoria- 
mente al passivo, qualun- 
que sia la somma a loro 
iavore  definitivamente _li- 
quidata. 

Cezărescu Dan p. 229 urm.; Vidari IX p. 79 urm.; Mas6-Dari II p. 296 urm.: Riviăre p. 739 urm.; Namur III p. 208 urm.; Îngaramo p. 541 urm.; Rogron p. 1079 urm.; Cohendy-Darras II p. 151 urm. 
Doctrină. 1. Care este caracterul juridice al reducţiunei făcută prin concordat, a creanţei sau a remiterei concordatare ? | Ea. nu poate fi considerată ca o adevărată remitere de datorie cu care se aseamănă în unele punete, căci pe cînd aceasta cuprin- dea în totdeauna o liberalitate, adică un act obligator numai pentru cel ce o face, remiterea concordatară e 0 operațiune „sui generis“ care are un caracter obligator pentru toţi și ori ce altă clauză din contract, chiar și pentru creditor 

ceastă remitere nu e vorba de vr'o intenţiune de creditorilor, 

ii absenţi și oponenți ; apoi în a- 
a donă din partea ci în vederea temerei de a nu pierde mai mult, eredi- torii se decid la încheierea convenţiunei. Deci nu e vorba de „donandi animo* ci de 

(V. Dimitriu Curs Dr. 
2. Vidari (IX No. 8777) 

„transactionis causa“. De 
unui concordat se apropie mai mulţ de 

Com. 
susține că prin acordarea, concordatului judiciar se operează o hovaţiune : 

aci rezultă că și caracterul 
acel al unei transacțiuni. 

pe 1910/911 p. 1491 și urm.) 

cauza primă care dăduse naștere creanței fie cărui creditor, este substituită acelei decurgînd din în- cheierea concordatului ; 
torie două câuze diverse 
eșie necesarmente pe cea, dintăi; 
clarată în mod expres în eoncord 
clar din actul încheiat, 

căci nu se poate susține pentru aceiași da- 
ale obligaţiunei, cauza posterioară, înlocu- 

dacă voința de a novă nu este de- 
at, eu toate acestea rezulţă în mod
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Novaţiunea fiind operată, rezultă din aceasta următoarele. con- 

secințe importante : 2) obligaţiunea precedentă este stinsă, cu privire 
la părţile contractante; 8) -garanţiile date pentru prima obligaţiune 
nu subzistă și în.a doua obligațiune ; excepţie în ce priveşte crean- 

țele garantate prin gaj, ipotecă sau privilegiu, şi cari trebuind să 
rămînă străine de concordat, nu li se poate aplică novaţiunea; c) 

forţa executivă de care erau însoţite titlurile de creanţă dispare prin 
concordat; d) dacă obligaţiunile precedente erau civile, prin efectul 
novaţiunei, devin comerciale ; comercială fiind noua cauză a datoriei 

urmează că şi titlul va avea caracter comercial. 
Contra Masc Dari | p. 298. 
3. Dacă un creditor probează că s'a omis prin fraudă trecerea 

creanţei sale în bilanţ, concordatul nu este obligator în privinţa sa; 
falitul este obligat prin concordat și nu poate să opună unui credi- 
tor că creanța sa nu e verificată, căci verificarea nu e stabilită în 
favoarea sa, ei numai în interesul creditorilor; prin urmare unui 

creditor neverificat, sau netrecut în bilanț nu i se poate opune—fără 
asentimentul său, — efectele sentinţei de omologarea concordatului 

(Degre II p. 202). 

Jurisprudenţă. 1. Deși concor- 
datul omologat de tribunal. este 
obligator pentru toţi creditorii an- 
teriori, conform art.. 853 C. Com 
(azi 859). totuși din asemenea dis- 
poziţiuni, nu rezultă că debitorul, 
care a obținut concordatul, nu poate 
valabilmente să plătească întreaga 
sumă ce datorește unuia sau la 
mai mulţi din creditorii coneor- 
datari, din averea de care ar dis- 
pune, ci din contra 'efectuarea u- 
nor asemenea plăţi îi este expres 
indicată prin arţ. 829 (azi 826) C. 
Com. în scop de a se putea re- 
abilită cu condițiune numai de 
a-şi îndeplini mai întăi obligaţiu- 
mile ce și-a luat prin concordat 
către toţi creditorii. 

Din aplieaţiunea acestui prin- 
cipiu rezultă virtualmente că un 
debitor coneordatar, care nu face 
nici o obiecţiune contra preten- 
țiunei susținută contra lui, pe cale 
de judecată, posterioară concor- 
datului, de către unul din credi-   

torii săi concordatari, pentru ne- 
plata întreagă a creanţei sale, se 
presupune că voeşte și consimte 
de a achită înfegrul acea creanţă 
iar nu de a plăti numai suma re- 
dusă după coneordat și astfel ho- 
tărirea definitivă, obținută de acel 
creditor pentru plata integrală a 
creanței, constitue pentru dinsul 
un titlu deosebit de creanţă, ne- 
supus efectelor concordatului, în- 
tru cît prin el nu se ating drep- 
turile celorlalţi creditori concor- 
datari. 

C. Cas. 11 No. 193/98 Bul. p. 
1048. 

2. Din dispoziţiile art. 553 (azi 
$59) Cod. Com. rezultă că toate 
creanţele în contra falitului fie că 
au fost sau nu trecute în bilanţ. 
verificate sau neverificate. nu pot 
să fie plătite de cit conform con- 
vențiunei stabilită prin concordat. 

Că în speţă fiind necontestată 
existența unui concordat n1mol0- 
gat de tribunal, și dacă recuren-
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tul n'a participat la dinsul, acest 
concordat îi este obligator, pentru 
că ereanța a fost anterioară con- 
cordatului și nu schimbă nimie 
dacă asupra stabilirei creanţei in- 
stanţa judecătorească a judecat 
înaintea încheierei concordatului. 

Că obligativitatea generală a 
concordatului pentru toţi eredito- 
rii anteriori. încheierei concorda- 
tului se aplică prin natura con- 
cordatului considerat ea o tran= 
sacţie. | 

C. Cas. ÎI No.38/988B. p. 158. 
3. Creanţa anulată faţă de masa 

credală, dacă concordatul a fost 
făcut, anulată rămine și faţă de 
falit. cînd prin concordat falitul a 
devenit cesionar al drepturilor 
masei credale în urmărirea in- 
stanței de anularea creanţei ; căci 
ceia ce war putea face proprio 
nomine, poate face jure cessto. 

0. Apel Buc. I No. 191/901 în   C. Jud. pe 1902 p. 324. 
4. Concordatul omologat devine 

obligator, pentru toți creditorii 
chirografari, fie că au luat parte 
sau nu la votarea lui. 

Creditorul privilegiat nu poate 
pretinde de cîţ o cotă concorda- 
tară asupra preţului "lucrului ce 
urmăreşte dacă aceste lueruri nu 
sunt afectate privilegiului său. 

C. Apel Buc. III No. 210/92 în 
Dreptul 1892 p. 482. 

5. Concordatul omologat nu 
este opozabi! creditorilor cari au 
dobindit drepturi speciale în con- 
tra falitului. 

C. Apel. Buc. III No. 65/94 
Dreptul pe 1891 p. 10. 

6. Concordatul încheiat de o. 
societate în nume colectiv sau în 
comandită, căzută în faliment, cu 
creditorii săi sociali, nu este opo- 
zabili creditorilor personali ai 
soților căzuţi și dinşii în stare de   faliment odată cu societatea. 

859 | 505 

Trib. Iifov Com. No. 1254/96 
Dreptul pe 1896 p. 578. 

7. Crediţorii gagiști.nu pot pen- 
tru sumele de bani nerealizate 
prin vînzarea gajului, invoacă în - 
favoarea lor o garanţie stipulată 
în actul de concordat în favoarea 
numai a creditorilor ehirografari. 

Art. 859 Cod. Com. care declară 
concordatul obligator tuturor ere- 
ditorilor, privește numai raportu- 
rile juridice dintre creditorii fali- 
mentului și falit, iar cînd este 
vorba de ur terţiu garant al cre- 
ditorilor chirografari, trebuese a- 
plicate principiile generale de 
drept relative la efectele conven- 
țiunilor și al fidejusiunei și art. 
1656 C. Civ. spune că garanta- 
rea trebue să fie expresă și nu 
se poate întinde peste marginile ei. 

Trib. Ilfov Com. Dreptul No. 
42/902. 

8. După art. 859 Cod. Com, 
concordatul este obligator pentru 
toţi creditorii falitului, fie că lau 
votat sau nu, fie că au fost tre- 
cuţi în bilanț sau nu. Dar aceste 
regule privese numai pe falit și 
creditorii săi, ale căror. raporturi 
juridice să reglementează de dis- 
poziţiile legei relative la falimente 
cind însă, o persoană intervine la 
concordat și ia asupra sa plata 
cotelor concordatare ca garant, o 
asemenea persoană, care n'avea 
nici o obligaţie în faliment, este 
străină regulelor stabilite în ma- 
terie de faliment și ca atare ea 
este liberă a se obligă numai pe 
cit interesul îi permite şi obliga- 
ţia ei nu se poate întinde mai 
mult de cît a consimțit. 

Prin urmare, pe baza acestor 
principii, dacă garantul sa obli- 
gat a plăti cota de 60, la crean- 
ele trecute în bilanț și dacă un 
creditor era trecut în acest bilanţ 
cu 3000 lei jar na cu 6000 unu
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cum aveă dreptul și nu s'a opus 
la votarea 'concordatului, garan- 
tul nu poate fi obligat a-i plăti 
de cît cota cuvenită la suma de- 
3000 lei. 

C. Apel Galaţi 11 No. ?/902 în 
Dreptul No. 17/902. 

9. După art. 859 Cod. Com. o- 
mologarea concordatului îl face 
obligator “pentru toţi creditorii 
trecuţi sau netrecuţi în bilanţ. și 
pentru cei admiși provizoriu la 
pasiv, ori cari ar fi suma, defini- 
tiv lichidată în favoarea lor. | 

Paţă cu acest text, rezultă clar 
alături cu îndatoririle formale, 
rezultind din contextul coneorda- 
tului, mai există o îndatorire le- 
gală prescrisă în mod expres de 
lege și după care toţi creditorii 
rămași în minoritate, cată si fie. 
trataţi în același mod ca și ma- 
joritatea. toemai pe baza princi- 
piului egalităței ce a servit de 
normă legiuitorului în întocmirea 
și edictarea tuturor măsurilor ce 
le-a luat în materie de faliment 
și cari trebuese a fi privite de 
ordine publică, cu unele ce inte- 
vesează prosperitatea creditului 
general. Prin urmare, aceeptanţii 
cari trebuiau să cunoască această 
dispoziţiune legală și cari au pri- 
mit întregul activ, trebue să fie 
obligaţi a plăti pe creditorul ad- 
mis provizoriu, deși n'a fost tre- 
cut în bilanţ. 

Trib. Covurlui 1/901 în Drep- 
tul No. 52/901. 

10. Omologarea face coneorda- 
tul obligator pentru toţi credito- 
rii și chiar pentru acei cari au 
reşedinţa afară din ţară. ori care 
ar fi suma definitiv lichidată în 
favoarea lor ; şi această obligati- 
vitate generală a coneordatalui, 
nu se aplică creditorilor ipote- 
cari sau privilegiați, afară numai 
dacă au votat concordatul sau 

Art, 
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să fi renunțat la garanţia lor, 
prezintîndu-se ca creditori chiro- 
grafari. 

Trib. Iifov III No. 184/910 C. 
dud. 43/911. E 

11. Toate creanţele în' contra 
falitului, fie că au fost trecute 
sau nu în bilanţ, „verificate sau 
neverificate, nu -pot să fie plătite 
de cit conform convențiunei sta- 
bilite prin .concordat. 

C. Apel Buc. III No. 20194 în 
C. Jud. No. 16/91. 

12. Concordatul fiind obligator 
pentru toţi creditorii, forțamente 
toți aceștia au aceleași drepturi 
în ce privește cota stabilită, chiar 
dacă unii dintre creditori ar fi 
fost străini de faliment, iar drep- 
turile derivînd din concordat se 
aplică nu. numai faţă de falit ei 
și faţă de garantul falitului. 

Ty. Venezia 23 Mai 1885. 
13..0 creanţă verificată și ad- 

misă în mod regulat pentru o a- 
numită sumă, și tot odată recu- 
noscută ca atare: cu ocazia unei 
executări parţiale a concordatu- 
lui, nu mai poate fi contestată de 
falit, în scopul a reduce suma ve- 
rificată. 

Apel Roma 31 Dec. 1885. 
14. Falitul concordatar poate 

opune unui creditor nulitatea ga- 
jului pentru lipsă de forme extrin- 
seci, pentru a reduce ereanţa în 
limitele cotei stabilite prin con- 
cordat. 

Cas. Torino 23 Febr. 1886. 
15. Concordatul nu prejudecă 

acţiunea ipotecară a ereditorului 
ipotecar, care ma votat eoncor- 
datul. 

Apel Genova 17 Oct. 188î. 
16. Concordatul fiind omologat, 

posesorul unei cambii nu mai poate 
să execute pe debitorul falitului. 

Apel Genova 21 Oct. 1887. 
17. Concordatul fiind omologat,
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fidejusorul falitului este ţinut chiar 
faţă de creditorii neintervenienţi, 
pentru cari de asemenea eoueor- 
datul este obligator. 

Apel Catania 4 Sept. 1889. 
18. Concordatul fiind omologat, 

creditorul care s'a constituit parte 
civilă în acțiunea penală intentată. 
pentru bancrută contra falitului, 
și a obținut condamnaţiunea fa- 
litului la daune ințerese, nu are 
dreptul să pretindă la concorda- 
tul falitului, partea de creanţă ce 
a pierdut, 

Apel Napoli 13 Nov. 1889; 4- 
pel Firenze 3 Marte 1893. Contra ! 
Cas. Roma 10 lunie 1892. 

19. Concordatul nu operează 
nici o novațiune de creanţe, Și 
de aceia cesionarul unei creanţe 
a falitului poate.—fără a fi ținut 
de concordat, — să lupte pentru 
încasarea întregei creanţe cedate. 

Cas. Torino 15 lunie 1892. 
20. Concordatul este relativ nu- 

mai la raporturile ce nase din 
faliment; el nu poate fi în con- 
secință invocat e falit contra, 
coerezilor săi, întrun pariaj ere- 
ditar efectuat după încetarea, stă- 
rei de faliment, spre a le opune 
moștenitorilor că nu-i poate cere 
falitului coneordatar de cît cota 
stabilită în faliment, în urma a- 
cordului cu creditorii. 

Cas. 'Torino 15 Nov. 1892, (No. 
12—20 în Îngaramo). 

21. Din formula generală a a- 
cestui articol, rezultă că, concoi- 
datul omologat, este în principiu 
obligator pentru toate creanțele, 
anterioare sentinței declarative de 
faliment, prin urmare ereditorul 
unei rente viagere, este supus re- 
ducțiunei proporţionale de con- 
cordat în ce privește plăţile cu- 
venite posterior sentinței de o- 
mologarea. concordatului. 

Cas. fr. 22 Marte 1837." 
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22. Concordatul nu este opo- 
zabil creditorilor ehirografari ale 
căror creanţe au luat naștere pos- 
terior sentinței declarative de fa- 
liment. 

Cas. fr. 6 Iulie 1857; Apel Pa- 
ris 21 August 1850. 

23..... însă dâcă creanţa de- 
rivă dintr'un drept născut ante- 
rior falimentului, ea este supusă 
legei concordatului, chiar dacă ar 
fi fost o creanță eventuală sau 
condițională, și cu toate că war 
fi fost recunoscută de cit prin o 
sentință posterioară concordatului. 

- Apel Paris 15 Marte 1898. 
24. Creditorii ipotecari, privi- 

legiaţi sau gagiști, cari au rămas 
străini de concordat, vor fi soco- 
tiți ca chirografari şi supuși ca 
atare efectelor concordatului, în 
caz cînd ei ar urmări încasarea, 
creanței lor, din valoarea altor 
bunuri de cit acele ieari sunt a- 
fectate pentru asigurarea crean- 
ței lor. 

Cas. fr. 29 lan. 1900. 
25. Se recunoaște că concor- 

datul format şi omologat în țarii 
străină, obligă — cu ori ce con- 
vențiune —“%pe toţi creditorii cari 
lau admis sau cari au aderat în 
mod voluntar. | 

Apel Toulouse 4 Febr. 1886; A- 
pel Seine 18 Iulie 1884, 26 Febr. 
1886. | 

26. In ceia ce privește pe cre- 
ditorii desidenţi : în Franţa—o pri- 
mă părere—este pentru existenţa 
de plin drept a efectelor concor-: 
datului omologat în. străinătate, 
fără a mai fi nevoe a-l face exe- 
cutor în Franța, exegaratorul n'ar 
fi necesa de cit dacă creditorul 
voește a procedă în Franţa la 
măsuri «de executare în virtutea 
acestui concordat; Weis p. 8814, 
Despagnet No. 845. 
După o a doua părere, coneor-
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datul intervenit în străinătate nu 
leagă pe creditorii francezi, cari 
nau luat parte la formarea lui; 
concordatul este fără efect faţă 
de ei, și n'ar putea fi declarat 
executor în Franţa, tribunulele 
franceze neavind documezte su- 
ficiente pentru a apreciă situaţiu- 
nea morală și materială « falitu- 
lui și pentru a se putea pronunță 
în cunoștință de cauză asupra e- 
xequatorului ; Afase 1 No. 613; 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 860. Indată ce sen- 
linţa de omologarea con- 
cordatului a rămas defini- 
livă, încetează starea de îa- 
liment și tot de odată în- 
cetează luncţiunile judecă- 
torului sindic, cu rezerva 
însă a dispoziţiunilor arti- 
colelor următoare. 

Judecătorul sindic va tre- 
hui să dea seamă lribuna- 
lului de administraţiunea 
sa și va remite falitului 
toate bunurile sâie, regis- 
trele, hirtiile și ori ce alte 
efecte luînd descărcare, con- 
formindu-se condiţiunilor și 
precauţiunilor stabilite prin 
concordat. 

Judecatorul sindic va în- 
cheiă despre toate proces 
verbal şi funcțiunile sale 
încetează. 

Tribunalul va judecă con- 
testaţiunile ivite. 

Neachitarea  cheltuelilor 
de justiţie și administraţiu- 
ne ale falimentului, precum 
și neachitarea celorlalte da- 

  

    

  

Art. 859—860 

Thaller IL No. 235. 
Jurisprudenţa francezii decide 

că concordatul intervenit în ţară 
străină, şi omologat de autorita- 
tea străină competentă, trebue să 
fie făcut executor de către tribu- 
nalele franceze. spre a putea fi 
opozabil creditorilor francezi. 

Apel Paris 9 Marte 1887; Trib. 
Com. Seine 11 Febr. 1884. 6 Marte 
1886. (No. 21—27 din Cohenây- 
Darras). - 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 841. Tostoche la sen- 
tenza di omologazione 'del 
concordalo non sia pitt sog- 
gelta ad opposizione od ap- 
pello, cessa la stato di fal- 
limento e con esso cessano 
le iunzioni del curatore e 
della delegazione dei credi- 
tori, salvo cid che € disposto 
negli articoli seguenti. 

Il curatore deve rendere 
al fallito il conto della sua 
amministrazione, il quale 6 
discusso e chiuso in pre- 
senza del giudice delegato: 
e consegnare al îallito tutti 
i suoi beni, i suoi libri, le 
sue carle ed ogni altra cosa 
medianie ricevuta e colle 
condizioni e cautele stabi- 
lite nel-concordato. 

[] giudice delegato stende 
di ogni cosa processo ver- 
bale e cessa dalle sue fun- 
zioni. | 

II tribunale giudica sulle 
contestazioni.



Art, 

torii privilegiate, în termen 
de trei zile de la rămînerea 
definitivă a hotărirei de o- 
mologarea  concordatului, 
dă drept judecătorului sin- 
dic a cere de la tribunal 
autorizarea pentru a vinde 
conform. art. 804, parte din 
patrimoniul falitului, pînă 
la concurenţa sumelor da- 
torite. 

(Com. 767, 804, 852, 8514 
și urm. 944,951, 969; Reg. 
Sind. 235; Ital. 841; Fr. 
519; Belg. 519).   
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Bibliografia la ast precedent. 

Jurisprudenţă. 1. Cind prin 
„contractul de locaţiune este proi- 
bit dreptul locatarului de a sub 
închiriă luerul altuia fără voința, 
și consimțimintul proprietarului, 
sub pedeapsă, în caz de contra- 
venire, de a consideră contractul 
reziliat fără somaţiune și judecată, 
o atare reziliere are pe chiar 
atunci cînd chiriașul, fiind. căzut 
în stare de faliment, a convenit 
prin concordatul încheiat cudre- 
ditorii săi. de a abandonă tot ac- 
tivul falimentului, unui terțiu îm. 
preună şi cu dreptul de a se fo- 
losi acesta de contractul de în- 
chiriere, în schimb] obliguţiuni- 
lor luate de dinsul de a plăti cota 
concordatară, căci în acest caz 
transmiterea contractului de în- 
chiriere nu mai eră un act de 
administraţiune a falimentului fă- 
cut de sindie și impus de lege în   

interesul falitului și al creditori- 
lor, ei un act făcut de însăşi fa- 
litul în urma întrărei sale în ad- 
ministraţiunea activului său, de: 
consecințele căruia singur e răs- 
panzător. 

C. Cas. 1 No. 53/95 B. p.774. 
2. Starea de faliment nu în- 

cetează de cît după ce sentința. 
de omologarea coneordatului a. 
rămas definitivă. 

C. Apel Buc. III din 9090 în 
C. Jud. No. 35/901 p. 278. 

3. Deși după art. 860 C. Com, 
prin răminerea definitiva a hotă- 
rirei. de omologare a concordatu- 
lui, încetează starea de faliment 
și foneţiile sindicului, totuși aceste 
efecte sunt subordonate, prin ul-- 
timul aliniat al acestui articol, 
unei condițiuni excepționale și a- 
nume : achitarea cheltuelilor de 

î) Art. 28 Regul. Sindicilor. Cu ocaziunea dărei de seamă a compturilor fa- 
limentului cerută de art. 860 cod. com., precum și cu ocaziunea formărei statului de 
situaţiune al falimentului prevăzut de art. 319 cod. com. sindicii trebue să prezinte 
acte justificative pentru toate cheltuelile făcute. 

Cheltuelile pentru cari nu s'au putut procură la timp acte justificative, vor fi. 
constatate prin procese verbale încheiate chiar în ziua cind au fost făcute.
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justiţie şi de administraţie ale fa- 
limentului cît și achitarea dato- 
riilor privilegiate. Astfel chiar 
dacă concordatul s'a omologat de 
tribunal prin sentință rămasă de- 
finitivă totuși falitul nu întră în 
administraţia averei sale pînă nu 
se achită cheltuelile și creanţele 
privilegiate mai sus menţionate. 

Trib. Iaşi 11 din 900 în €. Jud. 
No. 28/905 p. 222, 

4. Concordatul fiind omologat, 
falitul recapătă capacitatea de a 
stipulă în mod particular ori ce 
convenție cu creditorii săi, eu pri- 
vire la executarea obligaţiunilor 
din eoncordat, asemenea stipulaţi- 
une nu are trebuință de afio- 
mologată de tribunal. 

Apel Torino 28 Dec. 1883. 
5. Este valabilă civilmente o- 

bligaţiunea. luată de falit, după 
concordat, de a achită integral pe 
creditorii săi. 

Cas. Roma 13 Febr. 1885; A- 
pel Firenze 22 lan. 1986. 

6. Falitul concordatar, se poate 
opune unei cereri în revendicare 
de mărfuri, cerere ce fusese in- 
trodusă contra curatorelui fali 
mentului, înainte de a interveni 
eoncordatul. - 

Apel Milano 21 lan. 1891; Cas. 

Art. 861. Falitul concordatar, 
nirea obligaţiunilor luate pr 

    

Art. 860—861 

Torino 2 Iulie 1891. (No. 4—6 în 
Ingaramo). 

7. Prin omologarea. concorda- 
tului, după ce sentința a rămas 
definitivă. falitul concordatar poate 
să facă sau să primească plăţi, 
sub ori ce formă chiar şi prin 
compensațiune de care un credi- 
tor se prevalează contra sa, și a 
uză de toate mijloacele ce legea-i 
pune la îndămînă, 

Cas. fr. 24 Nov, 1891; Apel 
Agen 8 lan. 1860. 

8.... asemenea poate să opună 
unui creditor compensațiunea în- 
tre suma datorită creditorului și 
preţul serviciilor ce a făcut aces- 
tui creditor. 
„Apel Rouen 12 Nov. 1853. 

9. Falitul concordatar, reîntră— 
atit ca pirit şi ca reclamant —în 
exerciţiul acţiunilor referitoare la 
patrimoniul său. 

In consecinţă. procedura în in- 
stanțele angajate de sindic, pot fi 
confinuată de falit, din punctul în 
care a fost părăsită -de către sin- 
die; poate face apel la hotăririle 
date faţă de sindie. 

Apel Bordeaux 16 lulie 1840; 
Apel Poitiers 2 Mai 1854, 19 Marte 
18%; Apel Aiz 11 Mai 1810. (No. 
1—9 în Cohendy-Darras). 

mai înainte de îndepli- 
in concordat, nu va putea 

constitui fondul său de comerţ în gagiu, nici instrăină acest fond în alt mod de cit acela cerut de felul comer- țului său. Ori ce constituire de gagiu sau instrăinare, făcute în contra dispoziţiunilor acestui articol sunt nule de drept și creditorii interesaţi pot cere chiar anularea 
concordatului, şi restabilirea stărei de faliment. 

(Com. 846 şi urni. 853, 899). . 
Din expunerile de motive din 1595: Pentru a îngrădi concorda- tul cu toate 

executarea reală a concordatului. 

garanţiile posibile. am luat, între altele măsuri pentru



Arţ. 361 5il 

__ Creditorii, eonsimţină un concordat falitului, renunţă la parte 
din creanţe și acordă termen de plată. Adeseori s'a văzut că la sca- 
denţa cotelor concordatare. creditorii nu pot realiză nici dividendul 
promis prin eoncor.lat, fie pentru că falitul a constituit un drept de 
gaj asupra întregului său patrimoniu, fie că a. înstrăinat în mod ne- 
obicinuit telului său de comerţ acest patrimoniu. 

Cred că este cazul a se întroduce măsuri de garanţie cari să 
pună pe creditor la adăpostul acestei necorecte procedări,. declarind 
nule de drept asemenea acte, 
gaţiunile luate prin concordat. 

pina ce falitul nu-și va fi împlinit obli- 

(A se vedea deshaterile pe 1895). 

Jurisprudenţă. 1. Dispoziţiunile 
art, 861 Cod. Com.-se aplică nu- 
mai cînd este vorba de înstrăi- 
narea sau amanetarea fondului 
de comerţ, nu însă de alt imobil 
în care nu este instalaţia comer- 
ului. In zadar se invoacă cele 
cuprinse în expunerea de motive 
spre a se susține că art. 861 ur- 
mează a fi aplicat mai larg și 
atunci cînd falitul concordatar ar 
înstrăină ori ce altă avere, fiind 
că textul legei este clar și for- 
ma] în seusul arătat mai sus. 

C. Cas. II No. 499/902 în Dr. 
No. 83/902. 

2. După dispoziţiile art. s61C. 
Com. falitul concordatar mai îna- 
inte de îndeplinirea obligaţiunilor 
luate prin concordat, nu poate 
constitui fondul comercial în gaj, 
nici a înstrăină acel fond în alt 
mod de cit acel cerut de felul 
comerţului” său. Ori ce înstrăinare 
făcută contra dispozițiunilor aces 
tui articol este nulă de drept, 
creditorii interesaţi putind cere 
chiar anularea concordatului și 
restabilirea stărei de' faliment. 

Prin fond de comerţ care nu 
se poate înstrăină conform art. 
861 C. Com., se înţelege activul 
care formează capitalul ce un co- 
mereiant a pus pentru exercita- 
rea comerțului său, care poate fi 
"compus din averea mobilă sau 
“imobilă, 

Astfel dacă un imobil făcea 
| parte din fondul de comerţ, și 

felul comerțului era numai de 
face operaţiuni de bancă, cari 
erau bazate pe un asemenea fond 
comercial, a ipotecă acel imobil 

„unui creditor chirografar, pentru 
asigurarea cotei sale concordatare, 
este a face o înstrăinare a fon- 
dului comercial. în alt mod de 
cum eră felul comerțului său, ceia 
ce falitul concordatar nu poate   face mai înainte de a-și îndeplini 
obligațiunile luate prin concordat 
față de ceilalți creditori, egalita- 
tea între creditori fiind regula, 
care domină concordatul și ea a- 
tare ipoteca este nulă. ” 

Deasemenea, este nulă și ipo- 
teca constituită de falitul concor- 
datare pentru asigurarea cotei sta- 
tului și-a cheltuelilor de admi- 
nistraţiune ale falimentului, plă- 
tite de unul dintre creditori, căci 
acest creditor, avînd un. privile- 
legiu ca și. staţal în drepturile 
căruia sa subrogat, n'are de cit 
să-și exercite drepturile ce le 
deține de la lege, iar nu în vir- 
tutea unei ipoteci consimţită de 
salit spre a înstrăină fondul său 
comercial în alt mod de cum era 
felul comerţului său. 
0. Apel Galaţi I No. 25/903 în 

Dreptul No. 6/904. 
3. Cind sa intentat o acţiune   prin care se tinde ca pe bază
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disp. art, 861 C. Com., să se-a- 
nuleze concordatul încheiat de 
falit cu creditorii săi şi să se res- 
tabilească starea de faliment. 
pentru motiv că înainte ea să fi 
îndeplinit obligaţiunile din con- 
cordat, a făcut ca activul ce a 
luat în posesiune să fie insesiza- 
bil, prin aceia că l'a constituiţ ea 
aport într'o societate comercială 
ceia ce echivalează cu o înstrăi- 
nare a acestui activ în alt mod 
de cit cel prevăzut de felul co- 
merțţului său, atunci: în drept 
conform art. 861 C. Com., consti- 
tuirea de gaj și înstrăinările fă- 
cute de ialitul eoncordatar înainte 
de îndeplinirea condiţiunilor din 
concordate. sunt nule de drept, 
și creditorii interesaţi pot cere a- 
nularea coneordatului și restabi- 
lirea stărei de faliment, 

Faptele și împrejurările de cari 
s'ar putea deduce că un comer- 
ciant falit a înstrăinat tondul co- 
merţului în alt mod de cît acela 
cerut de felul comerțului său, sunt 
lăsate cu totul la aprecierea su- 
verană a judecătorului; pe de altă, 
parte textul de care e vorba, con- 
ținind o dispoziţiune excepţională 
trebue interpretat în sensul strict 
al cuvîntului, fără a se putea în- 
tinde aplicațiunea sa prin analo- 
gie şi la alte cazuri. 

Legiuitorul vorbind de înstrăi- 
nare a înțeles greşit o eșire pen- 
tru totdeauna din patrimoniul €co- 
merciantului a fondului său de 
comerţ și nu se poate admite un 
singur moment să fi fost inten- 
țiunea sa de a opri pe falit să 
exploateze și să dea un avintmai 
mare comerțului ce exercită prin 
constituirea, unei societăţi comer- 
ciale și punerea fondului de co: 
comerţ ca aport social, pentru că 
în acest caz deși în aparenţă ton- 
dul comercial ipare snstras de la   

861 

urmărirea creditorilor, totuşi acest 
fond în realitate nu încetează de 
a aparține falitului şi dacă ere- 
ditorii pentru un moment nu pot 
sesiza acest fond pot sesiză însă, 
partea de beneficiu a debitorului. 

In aceste condițiuni reelaman- 
tul poate cere chiar încetarea con- 
cordatuiui și restabilirea stărei de 
faliment, cînd nu sunt întrunite 
elementele cerute de art. 861 C. 
Com. 

Cind nu sa tăgăduit de falit. 
însă, că nu a achitat o parte din 
cotele datorite reclamantului, a- 
tunci cum concordatul a fost în- 
cheiat înainte de legea modifică- 
toare a codului com. din 6 April 
1900 urmează că eoncordatul conf. 
art. 863 să se declare reziliat nu- 
mai față de reclamant, cu bene- 
ficiul prevăzut de acest articol. 

Trib. Ilfov Com. No. 712/901 
în C. Jud. No. 37/901 p. 29%. 

4. Ori ce înstrăinări și ori ce 
constituire de gaj făcute de fali- 
tul concordatar înainte de îndep- 
linivea tuturor obligaţiunilor luate: 
prin concordat sunt nule de drept; 
însă pentru că această nulitate să 
fie pronunţată, ea trebue să fie 
cerută și constatată de justiţie ; 
deci ea nu se poate rezovă de 
cît numai în urma unei acţiuni 
principale ce judecătorul sindie 
av întroduce în revendicarea lu- 
crurilor înstrăinate și în rezilierea 
înstrăînărei. . 

C. Apel Buc. II No. $6/900 în 
C. Jud. No. 41/901 p. 330. 

5. Fondul de comerţ care con- 
sistă în exploatarea unui drept de 
farmacie, poate face obiectul u- 
nui gaj. 

Pentru validitatea constituirei 
în gaj, a unui fond de comerţ, în 
speţă o farmucie, este suficientă 
remiterea titlului constătător al 
dreptului pus în gaj, de oare ce.



Art. 861—862 

fondul de comerţ fiind o univer- 
salitate de bunuri ce cuprinde 
firma, clientela. contracţul de în- 
chiriere, marfa, mobilierul. ete. el 
este un lucru mobil incorporal și 
ca atare nu i se pot aplică re- 
gulele și condiţiunile cerute pen- 
tru constituirea de amanet asupra 
lucrurilor mobile corporale, adică 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 862, Concordatul, de 
şi omologat, va putea să fie 
anulat de tribunal, după 
cererea judecătorului sindic 
sau a ori cărui creditor, 
după ce va asculiă contra- 
dictoriu pe sindic şi pe falit, 
dacă se descoperă după o- 
mologare, că s'a exagerat în 

„mod fraudulos pasivul sau 
că sa disimulat o parte im- 
portantă din activ. Această 
anulare liberează de drept 
garanţiile date pentru con- 
cordat, 

(Com. 859, 864, 862, 936, 
944, 952; C. eiv. 960 Şi urm. 
1653; L. timbr. 23 $1; Ital. 
812; Fr. 518 şi 520; Belg. 
522). 

Bibliografie, Vidari IX 
vitre p. 741 urm.; Namur III p. 
p. 5%5; Rogron p. 109 urm. ; Cohendy-D 

  

p. 109 urm.; 
219 urm.; Cezărescu-Dan p. 234 urm.; Ingaramo 

arras p. 159 urm, 
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a se remite lucrul în posesia cre- 
ditorului gagist sau unei terţe 
persoane. 

C. Cas. III No. 199/910 dată, 
după divergență în Jurisprudenţa, 
No. 21/910. Bul. Cas.p. 853/910. 

C. Cas. I No. 498/910 în Bul. 
Cas. p. 1306/910. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 842. [| concordato 
ancorehe omologato, pu 
essere annullato dal tribu- 
nale ad istanza del curatore 
o di qualunque creditore, 
chiamato il curatore ed in 
contraddittorio del fallito, 
qualora si scopra dopo I'o-! 
mologazione che  dolosa- 
mente siasi esagerato il pas- 
sivo o dissimulata una parte 
rilevante dell'attivo. 

L'annullamento libera di 
dirilto le fideiussioni date 
per il concordato. 

Nessun 'altra azione di 
nullită del concordato e am- 
messa dopo l'omogazione. 

Mas€ Dari Il p. 319 urm.; Ri- 

Doctrină. 1. Precum se vede din conţinutul acestui articol, 
legiuitorul n'a voit ca, după omologare, anularea concorădatului să fie obţinută pentru ori ce viţiu, care după legea comună ar da drept, 
la acţiune. Nici incapacitatea, nici violența precum nici eroarea, care 
în materie comună sunt cauze ce duc la infirmarea, actului încheiat, 
hu au putere de a anulă un coneordat. Singur dolul poate face ca 
acest contract să fie desbrăcat de putere şi odată obţinută anularea. 
lui, aceasta se resfringe asupra tuturor creditorilor. Actul se consi- 

33
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deră că a fost fără ființă, toate garanţiile date sunt libere, sindicul 
este rechemat la funcţiune și operaţiunile falimentului reîncep. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1494 şi urm.). 
2. Anularea concordatului nu poate fi cerută pe calea apelului 

făcut contra omologărei concordatului, ci numai pe calea unei acţiuni 
înaintea tribunalului, 

(Vidari LX p. 108). 
3. Procedura înaintea tribunalului este sumară ; sentința pro- 

nunțaţă, fie că admite, fie că respinge cererea de anulare nu este 
supusă nici opoziţiunei nici apelului, ne fiind prevăzută în art. 913 
it. (944 romiîn) Cod. Com. 

(Mase Dari | p. 321). 
4. Din cuprinsul art. 518, 520 fr. (862 rom.) C. Com. dolul nu 

este o cauză de nulitate a concordatului de cit dacă consistă în di- 
simularea activului sau exagerarea pasivului, și cu condiţiune ca el 
să fie constatat după omologarea concordatului; îu afară de aceste 
condițiuni, dolul nu atrage nulitatea concordatului. 

Alte cauze ca eroarea sau violența, cari în dreptul comun dau 
loc la anularea convenţiunilor, nu sunt aplicabile în materie de 
concordat. 

(Lyon Caen et Renault VII No. 635). 

Jurisprudenţă. 1. Pentru apli- 
carea arţ. 862 C. Com. nu se cere 
să se constate ca disimularea a- 
verei să fie făcută cu rea cre- 
dinţă, că ceia ce se cere e sim- 
plu disimuiarea. 

Că acest fapt în sine, fără de- 
osebire, determină aplicarea art. 
862 căci disimularea este în frauda 
legi. 

C. Cas. II No. 188/96 Bul. p. 
1246 urm. 

2. Numai creditorii ale căror 
creanţe au fost verificate şi cari 
au luat parte la facerea concor- 
datului pot cere rezilierea lui, 
ceilalţi creditori cari nu au par- 
ticipat, au dreptul a cere cota 
promisă sau anularea concorda- 
tului pentru cauzele prevăzute de 
art. 862 C. Com. 

C. Cas. 11/1599 în Dreptul No. 
2900.   

3. Nu se poate anulă un con- 
cordat încheiat de majoritatea 
creditorilor, pe motiv că un imo- 
Dil al falitului nu e trecut în in- 
ventar, cînd omisiunea de a se 
trece nu este frauduloasă. 

Trib. Ilfov Com. No. 1363/94 în 
Dreptul pe 1894 p. 623; 

4. Frauda în materie de con- 
cordat, constă în ori ce fapte sau 
operaţiuni cu rea credință, din 
cari reesă că falitul, singur sau 
în înțelegere cu unii din credi- 
tori, face pe creditorii rămaşi în 
minoritate să sufere o :cotă mai 
mică de cît li s'ar fi cuvenit dacă 
nu aveau loe acele operaţiuni 
frauduloase. 

Trib. Ilfov Com. 190 93 în C. 
Jud. pe 1894 p. 54. 

5. Concordatul este anulabil 
cînd se constată că la votarea lui 
a luat parte un creditor, cu o
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cambie, care poartă o dată falşi- 
ficată, cu mult anterioară creărei efectului prezentat. 

C. Apel Buc. I No. 
Dreptul pe 1894 p. 619. 
__6.... şi cind sindicul a omisa 
trece în inventar un imobil, ce face parte din averea falitului, cind soţia acestuia pretinde că e 
dotal ; deci inventarul arătind creditorilor o stare de lueruri 
inexactă și cota acordată bazată 
fiind pe un activ incomplecet, ur- 
mează că concordatul să fie anulaţ, 

C. Apel Buc. 1 No. 49/94 în 

49/94 în 

  Dreptul pe 1891 p. 619. 
7. Nu se poate cere anularea 

unui concordat pentru motivul că 
n'au participat la votarea lui și 
creditorii contestaţi, dacă aceștia, 
nat cerut și obținut de la tri- 
bunal permisiunea de a luă parte 
la facerea concordatului cu o su. 
mă determinată. 

Prib. Covurlui I în Dreptul pe 1885 p. 399. 
8. Coneordatul omologat se 

poate anulă după cererea unuia 
„ „dintre creditori, cînd în urma o- 

mologărei se dovedeşte că nu s'a 
adus la masa falimentului o parte 
însemuată din activ. 

C. Apel Galaţi I No.. 25/96 în 
Dreptul pe 1896 p. 503. 

9: Debitorul  concordatar nu 
poate fi urmărit prin o nouă de- 
elarare în faliment, pentru o cre- 
anță anterioară concordaţului re. 
:gulat omologat, afară numai dacă 
creditorul urmăritor n'ar fi făcut 
să cadă acest concordat pe calea 
-anulărei sau rezoluţiunei. 
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Faptul că debitorul concorda- 
tar, prin acte dolosive anterioare 
omologărei concordatului său, ar 

căutat să compromită gajul 
fondului său de comerț pe care-l 
constitue în profitul unui împru- 
mutător, neputind avea de rezul- 
tat o disimulare de activ, nu con- 
stitue dolul, a cărui descoperire, 
anterioară omologărei coneorda- 
tului poate după art. 518 (862 
romin) Cod. Com. să atragă anu- 
larea acestui concordat. 

Creditorii asiguraţi prin gaj, 
îrebue să fie asimilați cu „eredi- 
torii ipotecari sau privilegiați cari 
n'au dreptul de a urmări rezolu- 
țiunea concordatului, care nu esţe 
obligator pentru ei, de cît dacă 
justifică că au renunțat a se pre- 
vală de garanţiile lor. 

C. Apel Douai 28 Febr. 1905 
în Dreptul No. 63/905. 

'10. Acţiunea în anularea con- 
cordatului cerută de un creditor 

„în mod individual, neconstituind 
0 operaţiune a falimentului, întru 
cît ea are loe atunci cînd starea 
de faliment încetase, nu poate fi 
pus în cauză judele, sindic, care 
reprezintă masa credală în tim- 
pul falimentului. - 

C. Cas. II No. 9511/9171 în C. 
Jud. No. 80911 și No. 9/912, 

11. Omisiunea involuntară, în 
bilanţul depus de faliţ, a unui 
obiect de minimă valoare, n'are 
caracterul unui dol, susceptibil a 
atrage nulitatea concordatului. 

Cas. fr. 27 Ian. 1874; Apel 
Bordeauz 11 Ian. 1833 în Co- 
hendy-Darras. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 863. Dacă falitul 
nu îndeplineşte condiţiunile 
concordatului, unul sau mai   mulţi creditori, cari au luat 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 843. Se il fallito non 
adempie le condizioni del 
concordato, la maggioranza 
dei creditori intervenuti alle .
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parte la deliberaţiuni și cari 
nu au fost îndestulaţi cu 
sumele cuvenite prin con- 
cordat, vor putea cere re- 
ziliarea lui. 

Prin faptul reziliărei con- 
cordatului se redeschid o- 
peraţiunile falimentului şi 
creditorii neindestulaţi re- 
întră în întregimea dreptu- 
rilor faţă cu falitul, ţinîn- 
du-se însă în seamă partea 
proporțională din creanţa 
stinsă prin plata cotelor deţă 
efectuată. 

Reziliarea concordatului 
nu liberează pe fidejusori, 
nici iace să înceteze ipote- 
cele sau celelalte garanţii 
constituite printr însul. 

Repunerea în stare de îa- 
liment, pentru neplata co- 
telor stipulate prin concor- 
dat, va atrage pentru falit 
pedeapsa prevăzută pentru 
bancrută simplă. 

Com. 853, 859, 864, 865, 
876, 877 $ 5, 944, 952; C. 
Civ. 1200 şi urm. 1652 ; Ital. 
813; Fr. 520; Belg. 523. 

Bibliografie. 

Art. 

  

563 

deliberazioni di esso e non 
ancora soddisfatti delle som- 
me ivi convenule pu:6 chie- 
derne la risoluzione: la 
maggioranza € formata se.-- 
condo le disposizioni del- 
art 833. - 

La domanda € proposta 
davanti al tribunale, in no- 
me dei detti creditori, del: 
curatore, o dagli stessi cre-. 
ditori, chiamato il curatore,. 
in contraddittorio del fallito 
e dei fideiussori, se ve ne 
sono. 

La risoluzione pu essere- 
domandata individualmen- 
le, ma quanto al proprio 
interesse sollanto, da uno o 
piu creditori non soddisfatii 
in lutto o in parte delle 
quote scadute loro assegnate: 
nel concordato. In questo: 
caso, i detti creditori rien-: 
trano nell integrită dei loro 
diritii verso il fallito, ma 
non possono domandare il 
resto delle quote promesse 
nel concordato, se non dopo 
la scadenza dei termini 1vi 
stabiliti per il pagamento 
delle ultime quote. 

La risoluzione del con: 
cordato non libera i fide-. 
iussori in esso intervenuti, 
ne îa cessare le ipoteche e 
le altre garantie con esso 
constituite. 

V. Dimiriu'curs: Degre JI p. 205 ; Cezarescu— Dan p. 235 
urm. ; Vidari IX p. 114 urm.; Masc Dari il p. 332 urm.; Rivierep. 742 urm.: Namur 
HE p. 221 urm.; Îngaramo p. 5%; Rogron p 1094 urm.; Cohendy-Dareas Il p. 

* 160 urm,
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Din expunerile de motive pe 1899 : Pentru ca concordatul să fie 
sun act serios, sa prevăzut şi o sancţiune mai aspră; căci sa pre- văzut atit în art. 853 cit şi în art. 863 și S76 ultimul aliniat că, prin faptul neplăţei cotelor concordatare, falitul repus iarăşi în stare de faliment, devine pasibil de penalităţile edictate de: legiuitor pentru bancrută simplă. - 

Notă. Potrivit legei din 1900 art. 863 avea următoarea cuprin- 
dere: a 

„Orice creditor care n'a fost îndestulat în tot sau în parte de 
„sumele venite la scadență, ce i se cuvenean în virtutea concorda- 
„tului, va putea cere anularea concordatului. 

„Această cerere se va judecă de tribunal contradictor cu sin- 
„dieul, falitul și fidejusorii săi. ” 

„Tribunalul admiţind cererea, va. dispune redeschiderea fali- 
„mentului și toți creditorii vor reintră în întregimea drepturilor lor, 
„potrivit,art. 865 Cod. Com. 

„Anularea concordatului nu liberează pe fidejusori, nici face să 
„înceteze ipotecile și celelalte garanţii constituite printr'însul€. 

Textul însă a fost modificat în 1902, dinduise cuprinderea de azi. 

Doctrină. 1. Intre anulare și reziliare este o mare deosebire : 
In cazul întăi se consideră că concordatul n'a avut fiinţă, de oarece 
anularea se bazează pe presumpţiunea că dacă creditorii ar fi cunos- 
cut adevărata situațiune a falimentului, nu şi-ar fi dat consimţimin- 
tul la încheierea concordatului ; încît lipsind acest element, contrae- 
tul n'ar fi putut fi valabil. a 

In cazul al doilea din contra, contractul a fost perfect valid, 
însă conţinind obligaţiuni bilaterale, se subințelege condiţiunea re- 
zoiutorie ; aceasta făce că, nefiind îndeplinite obligaţiunile unuia din- 
îre contractanţi, contractul poate fi rezolvit în favoarea celuilalt ; 
deci în speţă, concordatul trebuie a fi reziliaţ în favoarea creditorilor. 

(V. Dimătriu, Curs Dr. Com. pe 1910/11, pag. 1495 și urm.). 
, 2. Anularea se deosebește de reziliere, cu privire la garanţiile 
date de cei de al treilea sau cu privire la drepturile reale, consti- 
tuite prin concordat; căci pe cînd la anulare, contractul se consi- 
deră că n'a avut ființă, încît ca o consecință a principiului „acceso- 
rium sequitur rem principalem“ aceste garanţii și drepturi reale ur- 
mează a fi considerate ca fără ființă; la reziliere din contra, con- 
cordatul perfect valid este reziliat printr'un eveniment posterior, în 
cit toate drepturile ce-garantează tocmai îndeplinirea obligațiunilor 
trebuie să servească la asigurarea creditorilor. 

[V. Dimitriu, Curs Dr. Com. pe 1910/11, pag. 1496 urm.).
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Jurisprudenţă. 1. Deşi concor- 
datul este un contract sinalagma- 
tic, a cărui desființare se poate 
cere pentru neexecutarea sa, to- 
tuși această desființare neavînd 
Joe de drept, judecătorul fondu- 
lui e în drept să aprecieze şi să 
respingă cererea de desființarea 
lui cind constată că debitorul a 
consumat cota cuvenită creditoru- 
lui reclamant, de și după îndepli- 
nirea ferminului stipulat prin con- 
cordat, dar înainte de intentarea 
acţiunei în reziliare. 

C.' Cas. II No..16291. Bul. p. 
1266, 

2. După art. 856 (azi 863) Cod. 
Com. combinat cu artţ. 858 (azi 
865), cind falitul nu-și îndepli- 
neşte condiţiunile concordatului, 
majoritatea creditorilor (azi unul 
său mai mulţi creditori) poate cere 
rezilierea lui şi creditorii anteri- 
ori concordatului reintră în între- 
gimea, drepturilor lor faţă cu fa- 
litul, participînd la masa falimen- 
tului pentru totalitatea creanţelor 
lor, atunci cînd n'au primit nici 
0 parte din dividenţ. 

C. Cas. II, No. 346/94. Bul. 
p. 748. 

3. Acţiunile relative la rezilie- 
vea concordatului intră în drep- 

„tul comun, de oarece în aseme- 
nea acţiuni nu este vorba de lu- crările falimentului cari sunt în- 
chise prin concordat. 

Că prin urmare dispoziţiunile 
art. 952, al. II Cod. Com. nu pot fi aplicabile, 

C. Cas. 117, No. 
1246 urm, 

4. Conform art. $63 Cod. Com. pentru neindeplinirea, condițiuni- 
lor concordatului și în deobşte pentru neplată atit majoritatea 
creditorilor cari au Juaţ parte la încheierea concordatului cît și fie- care creditor care a luat parte, 

155/96. Bul. p. 

Art, 
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pot cere rezilierea concordatului. 
Că independent de efectele varii 

întrun eaz sau altul, condiția pen- 
tru cererea anulărei din partea. 
unui singur creditor e ca el să 
fie din numărul acelora ale căror 
creanţe sunt verificate, ceia ce 
rezultă din legătura, între alinia- 
tul I și aliniatul 1V al art. 863, 
Cod. Com., căci precum în all 
e vorba de creditori verificaţi, tot 
de aceștia e vorba și în al. 1V, 
al art. 863. 

Că acestea se susțin și prin 
consideraţia că concordatul fiind 
un contract, pentru neîndeplini- 
rea lui, aceia cari au participat 
pot şi să ceară rezilierea, după 
regulele dreptului comun. Că de- 
altmintrelea, un creditor care n'a. 
participat la concordat are drep- 
tul sau a sere cota promisă, sau 
a cere anularea concordatului pen- 
tru cauzele prevăzute de art. 862 
Cod. Com. 

Că astfel fiind și întru cît ere- 
anța recurenţilor nu fusese veri- 
ficată, ceia ce e constant, tribu- 
nalul a făcut o dreaptă aplicare 
a art. 863. respingindu-le cererea. 

C. Cas. No. 200799, C. Jud. 
p. 36/99. Bul. 1899. pag. 1039, 

5. Dacă creditorii unui falit nu 
au fost îndestulați la termen de 
cotele concordatare, dinșii reintră 
în întregimea creanţelor lor, cu 
alte euvinte participă Ia al doilea 
faliment al debitorului lor, eu în- 
treaga, lor creanţă originară. Ast: 
fel concordatul fiind obligator pen- 
tru toţi creditorii aflaţi asistenţi 
în momentul declaraţiunei fali- 
mentului, orice creditor al pri- 
mului faliment, trebuie să parti- 
cipe la cota coneordatară din al 
doilea faliment, chiar dacă wa 
participat la votarea acestui con- 
cordat, cînd se dovedește că acel 
creditor n'a fost achitat în total
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sau în parte de cota concordatară 
a actului celui întii faliment. 

Trib. Ilfov Com. o. 100/94. 
C. Jud. pe 1894, pag. 71. 

6. Creditorii concordatari sau 
fiecare în parie, cînd nu au pri- 
mit la termen cota fixată prin 
concordat, nu pot cere declara- 
rea din nou în faliment a comer- 
ciantului ce nu s'a ținut de an- 
gajamentul luat prin concordat și 
singurul drept al lor este de a 
cere rezilierea concordatului în 
întregime, cînd cererea este fă- 
cută în mod indivilual şi odată 
obținută această reziliere, credi- 
torul sau creditorii reintră în ple- 
nitudinea drepturilor lor faţă cu 
falitul. . 

Prib. Ilfov Com. No. 95698, C. 
Jud. pe 1898 pag. 194. 

7. Art. 863 Cod. Com. modifi- 
„cat, care prevede că dacă un ere- 
ditor concordatar nu a fost plă- 
tit în termenul fixat prin concor- 
dat, poate cere anularea concor- 
datului nu numai faţă de dînsul, 
cum prevedea legea anterioară, 
dar chiar redeschiderea, falimen- 
tului, nu poate fi apiieabil cînd 
este vorba de un concordat în- 
cheiat sub legea veche, căci con- 
cordatul fiind un contract, nu 
poate fi supus de cît legei sub 
imperiul căreia a luat naștere. 

O. Apel Buc. III, No. 11901 în 
Dreptul No. 24/901 și în C. Jua. 
No. 39/901. | 

8. Concordatul fiind un contract 
sinalagmatie, și în contractele si- 
nalagmatice condiţiunea rezolu- 
torie fiind totduauna sub înțeleasă 
în caz cind una din părți nu-și 
îndeplinește angajamentul său, in- 
contestabil că partea în privinţa 
căreia angajamentul nu s'a exe- 
cutat, are dreptul să-i ceară des- 
fiinţarea. . 

Așa întrun coneordat, părţile 
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nefiind decit falitul și majoritatea 
creditorilor verificați și admiși de- 
finitiv sau provizoriu la masa fa- 
limentului, numai această majo- 
ritate sau fiecare din acești cre- 
ditori în parte, care n'ar fi fost 
îndestulaţi de sumele cuvenite în 
virtutea concordatului, are dreptul 
să ceară anularea coneordatului. 

Creditorul însă a cărui creanță 
nu este verificată și admisă la 
masa falimentului fiindeă a fost 
contestată și judecarea contesta- 
ției e încă pendinte înaintea in- 
stanţelor judecătorești, nu poate 
cere anularea coneordatului omo- 
logat de tribunal, concordatla care 
el nu a luat și nu putea luă parte. 

Trib. Suceava în C. Jud. No. 
68/901, pag. 571. 

9. Acţivnile ce se fac pentru 
rezilierea concordatelor intră în 
dreptul comun, de oarece nu este 
vorba de lucrări ale falimentu- 
lui, care este închis prin concor- 
dat; așa dar hotărîrea pronunțată, 
de tribunal asupra unei asemenea, 
acțiuni este susceptihilă de apel. 

C. Cas. 1] No. 162]91 în Bul. 
pag. 1266. 

10. Lucrările unui faliment, fiind 
închise prin concordat, acţiunile 
relative la rezilierea concordatu- 
lui intră în dreptul comun, astfel 
că pentru asemenea acţiuni nu se 
aplică dispoziţiunile art. 944. al. 
II, Cod. Com. 

CO. Cas. II, No. 199:96. Bul. Cas. 
pag. 1244. 

11. Acţiunea în rezilierea con- 
cordatului încheiat de falit pen- 
îru neplata cotei coneordatare in- 
tentată de un creditor în mod in- 
dividual, nu constitue o operaţi- 
une a falimentului, dinsa nefiind 
deciţ o acţiune comercială în a- 
fară de faliment. 

O atare acţiune se judecă după 
procedura comună în materie co-
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mereială și deci termenul de apel 
în contra sentinței dată în ase- 
menea materie este de 30 zile, 
iar nu de 15 zile, după cum pre- 
vede art. 904, al. ultim, Cod. Com. 

Numai creditorul care a obţi- 
nut rezilierea concordatului pen- 
tru neplata cotei concordatare, 
reintră în întregimea drepturilor 
sale față cu falitul. 

Respunderea garanţilor concor- 
datari se regulează după dreptul 
comun și în consecință, garantul 
chiar solidar nu poate fi obligat 
decit pînă la concurenţa sumei ce 
a garantat. 

C. Apel Galaţi 11, No. 41;99 în 
Dreptul pe 1899, pag. 666. 

12. O lege modificătoare nu are 
'efect, retroactiv și nu poate atinge 
drepturile ciștigate prin legea an- 
terioară, 

Prin urmare dispozițiunile art, 
863 C. Com. modificate prin le- 

Art. 

  gea din 6 April 1900, nu se pot 
aplică atunci cînd falimentul a a- 
vut loc sub vechiul art. 863, după 
care redeschiderea falimentului 
nu putea fi cerută decit de ma- 
joritatea creditorilor, iar cînd un 
creditor lucră izolat, rezilierea, con- 
cordatului se pronunță numai în 
propriul să interes. 

C. Apel Buc. III. No. 77;900 
în Dreptul pe 1900 pag. 616 ; Con- 
tra : 'Trib. Covurlui 1/901 în Drep- 
tul No. 24/901. 

13. Creditorul care nu şi-a pri- 
mit cota concordatară, n'are drep- 
tul de a cere redeschiderea fali- 
mentului ci numai rezilierea con-   cordatului în interesul său propriu 
Şi pdată obținută această reziliere, 
el reintră în plenitudinea drepturi- 
lor sale faţă cu falitul. 

» Trb. Ilfov Com. No. 2069.900, 
"în Dreptul pe 1900 pag. 616. 

14. Concordatul fiind un con- | 
tract nu poate fi supus decit le- | 

863 

gei sub imperiul căreia a luat 
naștere, părţile contractante ne- 
putind avea în vedere decit legea 
existentă, iar nu legea viitoare al 
căror cuprins le eră cunoscut, 

Astfel, dacă un concordat a fost 
încheiat sub imperiul art. 863 C. 
Com. înainte de modificarea lui 
prin legea din 6 April 1900, re- 
deschiderea falimentului nu poate 
fi cerută, decit de majoritatea ere- 
ditorilor și cind un creditor lu- 
crează izolat, rezilierea concorda- 
tului se pronunţă numai în pro- 
priul său interes. 

C. Apel Buc. III No. 11901 în 
C. Jud. din 1901 pag. 314. 

15. Nu se poate face compensa- 
ție între suma ce o persoană dato- 
rează unui falit, cu aceia ce are 
să primească de la acesta, căci 
atunci s'ar violă principiul egali- 
tăței între creditori, 

De asemenea, în urma înche- 
ierei concordatului, nu se poate 
compensă suma datorită fostului 
falit cu partea din creanţă ce i 
s'a remis prin concordat. 

Trib. Brăila în Dreptul pe 1884, 
pag. 662. 

16. Rezilierea unui concordat nu 
poate produce decit efectele și 
consecințele prevăzute de legea 
sub imperiul căreia sa încheiat, 
iar nu acelea ale legei în vigoare 
în momentul cind s'a cerut rezi- 
lierea. 

După art. 863 din vechiul Cod. 
Com. rezilierea cerută individual 
de unul din ereditori. n'avea de 
efect, anularea concordatului faţă 
de toţi creditorii și redeschiderea 
falimentului. ea sub actualul Cod. 
Comercial ; singura consecinţă în 
acest caz, era numai de a face ca 
creditorul în favoarea căruia se re- 
ziliase concordatul. să reintre în 
întregimea drepturilor sale faţă 
eu falitul.
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Actele făcute de falit. în urma 
“omologărei concordatului şi mai 
înainte de anularea sau rezilierea 
lui, pot fi anulate numai atunci 
cînd au fost făcute în frauda drep- 
turilor creditorilor. 

Art. 861 C. Com. declară nule 
de drept constituirile de gaj și 
înstrăinările fondului de comerț, 
făcute de falitul concordatar mai 
înainte de a-și îndeplini obligaţiile 
luate prin concordat ; acest arţi- 
col conținînd evident o dispoziţi- 
une excepțională, trebuie inter- 
pretat și aplicat în mod restrie- 

„tiv, fără a se putea întinde prin 
analogie și la alte cazuri, cum sunt 
actele de ipotecă, asupra unui imo- 
bil care nu face parte din fondul 
de comerţ al falimentului și care 
ca atare, sunt supuse dispoziţiuni- 
lor art. 863 Cod. Com. 

C. Cas. 1, No. 4981910. Juris- 
prudența No. 33/1910 şi în Bul. 
Cas. pag. 1306/910. 

17. Decizia prin care se respinge 
opoziţia unei părţi la omologarea 
'concordatului, ca fiind făcută fără 
calitate, nu poate fi opusă ca lucru 
„judecat în acţiunea intentată de 
acea parte pentru rezilierea con- 
cordatului din cauza neplăţii eote- 
lor stipulate în el, întru cît această 
de a doua cerere se întemeiază 
pe 0 eauză nouă. | 

C. Cas. III, No. 4591910. Ju- 
visprudența No. 37/910 și în Bul. 
Cas. pag. 16614910. 

18. Legiuitorul din 1902, pen- 
tru a face ca concordatul să fie 

„un act serios și a asigură plata 
cotelor concordatare, a creiat prin 
art. 863 ultimul aliniat, din fap- 
tal neplăței acelor cote, un delict 
special pe care la pedepsit ca 
banerută simplă. 

Acest delict luînd naștere nu: 
mai atunci cînd comereiantul nu-şi 
îndeplinește obligațiunile luate pri 
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concordat, urmează că el poate fi 
imputat unui falit. independent de 
celelalte fapte care constituese de- 
lictul de bancrată și pentru care 
chiar a putut fi condamnat, fără 
a se putea zice că a fost condam- 
nat de două ori pentru același 
fapt sau că ar fi autoritate de lu- 
eru judecat. 

C. Cas. II, No. 9511/911 în C. 
Jud. No. 80/9811 și No. 9/912. 

19. Proba cu martori despre ne- 
efectuarea plăţii la termenele pre- 
văzute în concordat, și nefacereu 
notificațiunei din partea creditori- 
lor, numai atunci ar fi putut să 
fie admisă, cînd s'ar fi cerut de 
apelant, să probeze că dinsul s'a 
prezintat la tarmenele stipulate 
în concordat pentru a primi cota, 
lui cuvenită, dar că fostul falit nu 
a achitat datoria, întrebuințind ma- 
nopere frauduloase pentru obţi- 
nere de noi termene, prin cari sur- 
prinzind buna credință a credi- 
torului, acesta nu a mai crezut 
necesar şi nici i-a făcut notifiea- 
țiunea legală pentru punerea în 
întivziere relativă la rezilierea con- 
tractului, manopere cari constitu- 
ind împrejurări de fapt, puteau fi 
dovedite cu martori, dar nu și ne- 
plata la termen. 

(0. Apel Craiova II, No. 15:97 
în Cod. Com. adnotat de Ffi. An- 
tonescu No. 13 p. 283). 

20. Prin rezilierea concordatu. 
lui, creditorii reintrind în exerei- 
țiul drepturilor lor anterioare con- 
cordatului, novaţiunea făcută prin 
concordat, cade împreună cu con- 
cordatul și ereanţele vechi rea- 
par fără a fi cituși de puţin a- 
tinse, afară dacă s'a plătit o parte 
oare-care, care se contează în mi- 
nus la suma creanței de origină. 

C. Apel Buc. 11, No. 32911în 
C. Jud. No. 11,912. 

21. Rezilierea eoncordatului pan-
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tru neindeplinirea, obligaţiunilor 
luate nu liberează pe fidejusorii 
cari au garantat acele obligaţiuni ; 
fidejusorii înză au dreptul a cere 
să fie admiși la pasivul falimen- 
tului, pentru tot ce vor fi plătit 
în executarea concordatului ; 

Apel Casale 1 Iulie 1887. 
22. Creditorul care n'a prezin- 

tat creanţele sale spre a fi veri- 
ficate și admise la pasivul fali- 
mentului, nu poate cere reziliarea       

Notă. 1. Deosebirea între 
origină 843 italian este : 
cerută chiar de un singur creditor, 

863 

concordatului, pentru motivul că 
nu i s'a plătit cota stabilită prin 
concordat ; 

Apel Milano 6 Sept. 1887. 
23. Exercitarea unei acţiuni 

contra, fidejusorilor nu împiedică 
pe creditori de a cere reziliarea, 
concordatului, pentru neindeplini- 
rea de către falit a obligațiunilor 
luate. ! 

Apel Genova, 19 Oct. 1891 ; No. 
21—23 în Ingaramo. 

textul romin 863 şi-între cel de: 
a) la noi rezilierea concordatului poate fi 

care a luat parte la deliberaţiu- nile coneordatului și care n'a fost îndestulat cu sumele cuvenite prin concordat ; la Italieni (ea şi la noi înainte de 1900) n'are acest drept; de cit majoritatea creditorilor care a luat parte la deliberațiuni ; b) la noi cererea se adresează de creditori 
Italieni prin intermediul curatorelui. 

€) de și la Italieni rezilierea poate fi cerută, 
cauză și curatoarele ; 

direct tribunalului, la. 
sau și direct insă trebue pus în. 

și de creditori în mod individual, însă în acest caz, hotărirea tribu- nalului nu anulează concordatul decit numai faţă de ei; la noi, ho- tărirea tribunalulul privește pe toţi creditorii și falimentul se redes- chide față de toţi. 
Un punet comun este însă că rezilierea concordatului nu libe- rează pe fidejusori, 

constitaite pentru 
2, 

şi între rezilierea lui. 
datul, constată inexistenţa lui, din 

nici face să înceteze ipotecele sau garanţiile 
asigurarea executărei coneordatului. 

O deosebire importantă, este între anularea, 
In cazul art. 862 tribunalul 

concordatului 
anulind concor- 

culpa falitului, prin urmare sunt fără ființă și asigurările date de fidejusori ; şi cu drept cuvint, căci fidejusorii nu pot fi Tespunzători de faptele personale ale falitului. In cazul art. 863, enncordatul a fost pus în executare. este alabil între părţi și obligator fidejusorilor şi celor cari au garantat plata prin ipoteci sau alte acte ; 
 ființează din culpa comună 

in acest caz, concordatul, se des- 
a falitului și a, gatanţilor cari n'au fost diligenţi a. satisface la, timp obligaţiunile luate prin concordat: logic este dar, ca toți să suporte conseci nţele și de aceia legiuitorul a dis- pus că vor există în viitor garanţiile date, cu toată redeschiderea stărei de faliment, 

Această dispoziţiune, care este contra ă principiilor condiţiei re-
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zolutorie exprimate de codicele civil și contrară principiilor stabilite: de dreptul comun în materie de fidejusiune, a fost întrodusă pentru. consideraţiunea că, în cele mai multe cazuri, concordatul nu este: primit de cit pe baza garanţiilor date. 

  

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 864. Asupra prezin- 
tărei sentinței, care anu- 
lează sau reziliază concor- 

„datul, tribunalul va procedă 
conform dispoziţiunilor se- 
cundului aliniat al art. 895, 

Actele făcute de falit, în 
urma omologărei concor- 
datului și mai înainte de 
anularea sau rezilierea lui, 
nu vor pulea fi declarate 
nule de cit numai dacă vor 
fi fost făcute în frauda drep- 
turilor creditorilor. 

(Com. 862, 863, 865, 944; 
C. civ. 975: Ital. 844; Fr. 
925; Belg. 526). 

  

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 844. Sulla presenta 
zione della sentenza che an- 
nulla o _risolve. il concor.-. 
dato, il tribunale provvede: 
secondo le disposizioni del 
primo capoverso dell'arti-. 
colo 815. 

Gli atti del fallito poste- 
riori all'omologazione del. 
concordato e anteriori al-. 
lannullamento od alla ri- 
soluzione di esso non pos- 
sono essere dichiarali nulli,. 
che nel caso di frode ai di-. 
ritti dei creditori. 

Bibliografia la articolul precedent. 
Notă. Art. 864 în legea din 1900 avea următoarea cuprindere :: „După pronunțarea sentinţei de anularea concordatului, tribu- „halul va procedă potrivit rinduelilor primului aliniat al arţ. 825. „Actele făcute de falit în urma omologărei concordatului și „mai înainte de anularea sau reziliarea lui, nu vor putea fi declarațe „nule, de cît numai dacă vor fi fost făcute în frauda drepturilor ere-. „ditorilor sau contrar celor prescrise în art. 861 din Cod. Com.“ 

Jurisprudenţă. 1. Din comple- 
xul dispozițiunei tranzitorii a art, 
564 din legea de la 6 April 1900 
rezultă că legiuitorul a deosebit 
formele de procedură întrebuin- 
țate în instanță pentru ajungerea 
la soluţiunea falimentelor de e- 
fectele actelor juridice încheiate 
sub iegea veche, preseriind în 
privinţa formelor de procedură 
aplicațiunea nouei legi pentru 

toate actele necesare în complee. 
tarea operațiunilor falimentului 
din momentul promulgărei ei și 
precizind în privinţa efectelor ac-. 
telor juridice aplicaţiunea legei 
vechi. 

Prin urmare, creditorul care 
cere rezilierea unui concordat în-. 
cheiat sub imperiul legei din 1895, 
nu poate face această cerere, de. 
cît în propriul său interes, de.
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oare ce fiind vorba despre rezi- 
lierea unui. concordat adică des- 
pre un efect al acestei conven- 
iuni, cată a se aplică legea în 
vigoare la epoca cînd ea a in- 
tervenit. | 

Trib. Covurlui I în Dreptul No. 
24/901. 

2. Rezilierea concordatului dă 
loe la imediata redeschidere a 
procedurei falimentului, fără a, fi 
nevoe de o nouă declaraţiune. 

Apel “Torino 25 Febr. 1887; 
„Apel Trani 26 Oet. 1891. 

3. Contra. Rezilierea concorda- 
tului cerută de un creditor, nu 
dă loc la redeschiderea falimen- 
tului. 

Cas. Napoli 7 lulie 1892. (No. 
'2 și 3 în Ingaramo). 

4. Chestiunea de a se ști cari 
sunt actele falitului cărora se a- 
plică dispoziţiunile al. 2 al ast. 
-86+ (819 ital. și 525 fr.) C. Com. 
este discutată. : 
Jurisprudenţa fianceză admite că 

textul citat se referă numai la ac- 
tele noui făcute de falit, cari n'ar 
putea fi anulate de cit în condiţiu- 
nile acţiunei pauliane şi dacă vor 
fi fost făcute în frauda credito- 
rilor, că textul art. 864 (fr. 525) 

Art. 864—865 

Cod. Com. nu s'ar aplică actelor 
derivînd -din fapte anterioare con- 
cordatului, executate după con- 
cordat ; acestea se vor anulă po- 
trivit regulelor privitoare la fa- 
liment. 

Cas. fr. 7 Dec. 1874, 16 Iulie 
1883; Apel Nancy 7. April 1880; 
Apel Paris 15 Nov. 1900. 

Judecat în acest sens că, rezi- 
lierea concordatului, dind loc la 
redeschiderea falimentului, repu- 
ve părţile în situaţiunea în care 
erau la începutul falimentului ; 
prin urmare plata dividendelor 
neexigibile, făcută unui creditor 
concordatar în detrimentul masei 
comune, este în mod necesar a- 
finsă de disp. art. 416. 447 fr. 
(724, 725 romiîn) Cod. Com. 

Cas. fr. 1 Dec. 1874; Trib. 
Com. Aiz 7 lunie 1900. 

Insă această jurisprudenţă este 
combătută de doctrina franceză, 
pe motiv că textul art. 525 Cod. 
Com. nu face distinețiune între 
diferitele acte ale falitului şi că 
art. 446 și 447, nu-și au apliea- 
țiunea în cazurile de faţă. 

Boistel p. 7173; Lajon Caen et 
Renault VII No. 647; în Cohen- 
dy-Darras. 

  

CODUL, COM. ROMÎN 

Art. 865. Creditorii ante- 
riori concordatului reintră 
în întregimea drepturilor 
lor numai față cu falitul, 
dar nu vor putea participă 
la masa falimentului de cit 
numai în proporţiunile ur- 
mătoare: 

Dacă nau primit nici o 
parte din dividend, participă 
pentru totalitatea creanţe- 
lor lor.   

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 845. | creditori an- 
teriori al concordato _rien- 
lrano nell'integrită dei loro 
diritti rispetto al fallito so- 
lamente, ma non possono 
partecipare nella massa. sal- 
vo che nelle seguenii pro- 
porzioni : 

se non hanno riscossa ve- 
runa parle del dividendo. 
per la totalită dei crediti; 

se ne hanno riscossa una



Art. 

Dacă au primit o parte, 
participă numai pentru por- 
țiunea creanţei primitive 
corespunzătoare cu porţiu- 
nea de dividend promisă și 
neprimită. 

Dispoziţiunile acestui ar- 
ticol se aplică şi în cazul 
cind un al doilea faliment 
va fi fost declarat, fără ca 
falimentul anterior să îi fost 
anulal sau reziliat. 

(Com. 862 şi urm.; Ital. 
849; Fr. 526; Belg. 527).   

Li 865 525; 

parte, per la quantită del 
primilivo crediio corrispon-- 
dente a quella del dividendo 
promesso e non riscosso. 

Le disposizioni di questo 
articolo si applicano anche 
nel caso che sia dichiarato. 
un secondo fallimento senza. 
che sia stato annullato o 
risolulo il concordato an-- 
leriore. 

Bibhografia la art. de mai sus. 
Doctrină. 1. Dacă înainte de a se fi executat coneordatul fali.. 

tul concordatar, care a căpătat administraţiunea bunurilor, continuă . 
comerţul său şi ajunge din nou în stare de faliment provocat de. 
creditorii din timpul acestei din urmă perioade, concordatul incetează 
de drept și procedura falimentului începe din nou, ca și în cazul 
cind sar deschide pentru prima oară starea de faliment. Rațiunea 
pentru care încetează de drept eoncordatul, fără a fi vre-o cerere. 
de reziliere, este că dovada cea mai evidentă de imposibilitatea în- 
deplinirei obligaţiunilor ceoneordatului rezultă din însuși deelaraţiunea 
în stare de faliment. (V. Dimitriu Curs Dr. Com. 910/11 p. 1497 ur.) 

2. Ultimul aliniat din ant. 865 e greşit tradus de legiuitorul 
din 1687 în art. 858 corespunzător art. 845 e. italian; în acest din. 
urmă se zice: .... „fără ca, concordatul anterior să fi fost anulat sau - 
reziliat“, pe cînd în textul nostru se zice: .... „fără ca falimentul 
anterior să fi fost anulat sau reziliat“ cera ce e un nonsens. 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. p. 1501). 

Jurisprudenţă. î. Dacă un co- 
merciant cade pentru a doua oară 
în stare de faliment, creditorii 
chirografari, cari i-au acordat un 
prim concotdat, se pot prezintă 
pentru întreaga lor creanţă la 
masa celui de al doilea faliment, 
dacă-nau primit nimic din cota 
acordată cu ocaziunea primului 
faliment. 

Tri. Hiţov 5. V. din 1892 Dr. 

pe 1892 p. 524. 

2. Asemănat art. 865 C. Com. 
astfel cum a fost modificat prin 
legea din 6 April 1900, rezilierea. 
concordatului propusă și admisă 
faţă de un singur creditor. are 
de etect să redeschidă falimentul 
faţă, cu toţi creditorii cari reintră. 
cu toţii: în întregimea drepturilor 
lor, pe cită vreme sub imperiul 
aceluiași articol astfel cum fusese.
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modificat în 1895. rezilierea con- 
-cordaiului cerută de un singur 
creditor avea de efect de a] pune 
numai pe acest creditor în între- 
-gimea drepturilor sale față cu fa- 
litul, fără vre-o consecință faţă 
„cu ceilalţi creditori cari n'au luat 
parte la cererea de.rezihere. 

Cind concordatul a fost incheiat 
“înainte de legea din 6 Aprilie 
1900, însă omologat după promul- 

;garea acestei legi, efectele rezi- 
lierei cerută de un singur credi- 

“tor se regulează de legea veche 
căci din complexul dispoziţiei 
transitorii din art. 864 C. Com. 
astfel cum a fost modificat de 

:Sus citata lege din 1900, rezultă 
că legiuitorul a deosebit formele 

“de procedură întrebuințate în in- 
“stanță pentru ajungerea la solu- 
“țiunea falimentelor, de efectele 
actelor juridice incheiate sub le- 
gea veche, prescriind în privinţa 
“formelor de procedură apliearea 
nouei legi pentru toate actele ne- 
cesare în complectarea operațiu- 
nilor falimentului din momentul 
promulgărei ei şi precizind. în 
privinţa efectelor actelor juridice, 
:aplicarea legei vechi întru cit 
“există presumpția că asemenea 
“efecte au intrat în consideraţia 
părților contractante în momentul 

“cînd s'au înţe'es asupra unui ra- 
port juridic și dacă ele nu le au 

“stipulat în mod formal, s'au re- 
“ferit la legea în vigoare în mo- 
mentul contractărei. 

Aşa dar creditorul care cere 
"rezilierea unui concordat încheiat 
;sub imperiul codului comercial 
din 1895, fie chiar omologat sub 
imperiul legei din 6 April 1900, 

“nu poate face această cerere de 
cit în propriul său interes. de 

„oare ce fiind vorba despre efee- 
tele acestei convențiuni. trebue a 

-se aplică legea în vigoare în mo- 

  

. 

  

Art. 865 

mentul cind părţile au consimţit 
la această convenţiune. 

Trib. Covurlui | în C. Jud. No. 
34/8901. p. 271. 

3. Concordatul fiind o conven- 
ție bilaterală între falit şi credi- 
torii săi, ale cărei efecte depind 
de executare, odată 'ce obligaţia. 
concordatară nu sa executat și 
concordatul a fost anulat, această, 
convenţie ca atare nu mai poate 
servi de bază a existenţei dato- 
riei. 

Prib. Ilfov Com. No. 447/910 
Dreptul No. 35/910. - 

4. Prin rezilierea concordatu- 
lui, creditorii reîntrînd în exerei- 
țiul drepturilor lor anterioare con- 
cordatului, novaţiunea făcută prin 
concordat cade împreună cu con- 
cordatul și creanţele vechi rea- 
par, fără a fi cituși de puţin a- 
tinse, afară numai dacă s'a plătit 
0 parte oare care, ce se contează 
în minus la suma creanței de o- 
rigină. 

C. Apel Buc. 11 No. 33911 în 
Dreptul No. 71,911. 

5. Cind falitul concordatar îu- 
cetează din nou plăţile, creditorii 
noi ai falitului. nu pot cere re- 
zilierea concordatului la care ei 
nau luat parte: însă vor putea: 
face cerere de declararea din nou 
în stare de falimenta debitorului 
lor și în acest caz concordatu! dat 
cu privire la primul faliment ră- 
mine fără valoare. 

Apel Bruxelles 4 Marte 1881 ; 
Apel Paris. 12 Not. 1859. 

6.... și în asemenea caz. cre- 
ditorii primului faliment, vor fi 
admiși la pasivul celui de al doi- 
lea faliment, pentru porţiunea din 
creanța lor primitivă, ceorespuni- 
zătoare eu porţiunea de dividend 
promisă și neplătită. (Aceleași ho- 
tăziri). (No. 5—7 în Cohendy-Dar- 
ras).



  

TITLUL VII . 

Dispoziţiuni privitoare la falimentul societăţilor 
comerciale 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 866. Falimentul u- 
nei societăţi comerciale se 
declară de tribunalul co- 
mercial din jurisdicțiunea 
cărui societatea îşi are se- 
diul ei. 

(Com. 695 şi urm.; Ital. 
8146; Fr. 438; Belg. 440). 

Art. 18al. 3 Cod. Com, 
Cind societatea s'ar află în 
stare de faliment, adminis- 
tratorii sunt datori să ceară 

„la tribunal declaraţiunea ei 
în faliment, conform dispo- 
zițiunilor cărţei a III-a. 

Bibliografie. T. Stelian curs Cezărescu-Dan p. 245 urm.; Vidari IX p- 

    

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 846. Il fallimento di 
una societă commerciale e 
dichiarato dal tribunale di 
commercio 'mella cui giu- 
risdizione la societă ha la 
sua sede. 

Corespunzător este art. 
146 Cod. Com. italian. 

; V. Dimitriu curs: Degre III p. 206 urm; 
137 urm. ; Mas6 Dari ÎL p. 365 urm.; Ri- viere p. 677 urm.; Namur II p. 16 urm.; Ingaramo p. 548 urm.; Rogron p. 862 urm. ; Cohendy-Darras II p. 15 urm. 

Doctrină 1. Cum falimentul, după legislaţia noastră este o pro- cedură specială, aplicabilă numai comercianților, e evident că o so- cietate civilă, deşi ar împrumută forma comercială și cu toate că s'ar bucură de personalitatea juridică, cu toate acestea nu va putea fi declarată în faliment căci nu exercită comerțul cu titlul profesional. (V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/911 p. 1544). 
2. Societatea comereială poate fi declarată în stare de faliment nu numai pe timpul activității -sale comerciale, ci ca și un comer-



528 Art. 866 

ciant propriu zis, care poate fi declarat falit după moartea sa, tot: 
asemenea și societatea, poate fi declurată în stare de faliment, după 
ce încetează operaţiunile sale comerciale și întră în stare de diso-- 
luţie, adică pe timpul lichidărei. 

Falimenţul unei societăţi poate fi provocat de ea însăși prin 
intermediul administratorilor ei sau al directorului, de este o socie- 
tate anonimă sau cu acţiuni, de creditorii societăţii, precum și din 
oficiu. 

Nu pot să provoace declararea falimentului societăţei, aso- 
ciații, ce nu au administraţiunea, căei nu o pot reprezintă şi declara- 
țiunea trebue să emane de la societate; dar nici nu e necesar ca. 
toți administratorii să facă declararea. 

Asemenea nici creditorii personali ai asociaţilor nu pot provocă 
declararea, ei neputind avea mai multe drepturi de cit debitorul lor, 
în numele căruia sau cu dreptul căruia ar face declararea. 

Dacă, societatea e în stare de lichidare, e evident că rolul ad- 
ministratorilor a incetat; și deci nu mai pot avea căderea de a re- 
prezintă societatea ; locul lor e ocupat de lichidatorii societăţii, cari 
vor avea și dreptul a provocă falimentui societăţii în lichidare. 

(V. Dimitruu Curs Dr. Com. pe 1910;911 pag. 1516 urm.). 
3. Instanţa competinte de a pronunță falimentul unei societăți 

e tot tribunalul comereial în jurisdicţia căruia societatea își are se- 
diul ei principal, căci pronunţat falimentul sediului principal, se con- 
sideră neapărat, că și cele secundare au căzut în faliment, de oare ce: 
0 persoană nu poate fi în același timp și falită și nefalită. 

(ldem idem p. 1548 și urm.). 

4. Societatea comercială rămine și în timpul falimentului ca 
societate, stăpinită de regulele sale proprii, cu singura diferență că 
se suprapune falimentul și această soluțiune este mai logică şi con- 
formă principiilor codului, de cit aceia de a creă o entitate ibridă, 
produs al imaginaţiunei și neavind nici un sprijin în lege. 

În sprijinul acestei păreri: 
Ant. 191 n.4 enumeră între cauzeie de dizolvare falimentul 

societăţii „chiar cind va fi urmat de un concordat“. Aceste cuvinte 
ar fi superflue, dacă producîndu-se faiimentul, societatea este dizol- 
vată ope legis, pentru că un concordat neputind de cit să urmeze 
falimentului. va găsi totdeauna societatea dizolvată ; aşa că legiui- 
torul ar fi pus această ipoteză care hu ar deveni nici odată reali- 
tate ; pe cind dacă considerăm falimentul ca o cauză de dizolvare. 
ce nu operează de drept, legiuitorul a avut dreptate să pună ipoteza, 
voind prin aceasta si dea drept asociaţilor să ceară dizolvarea și în
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ciant propriu zis, care poate fi declarat falit după moartea sa, tot: 
asemenea și societatea, poate fi declarată în stare de faliment, după 
ce încetează operaţiunile sale comerciale și întră în stare de diso-- 

luţie, adică pe timpul lichidărei. 
Falimenţul unei societăţi poate fi provocat de ea însăși prin. 

intermediul administratorilor ei sau al directorului, de este o socie- 

fate anonimă sau cu acţiuni, de creditorii societăţii, precum și din 

oficiu. 
Nu pot să provoace declararea falimentului societăţei, aso- 

ciații, ce nu au administraţiunea,, căci nu o pot reprezintă şi declara- 
țiunea trebue să emane de la societate; dar nici nu e necesar ca- 

toți administratorii, să facă declararea. 
Asemenea nici creditorii personali ai asociaţilor nu pot provocă 

declararea, ei neputind avea mai multe drepturi de cit debitorul lor, 

în numele căruia sau cu dreptul căruia ar face declararea. 
Dacă societatea e în stare de lichidare, e evident că rolul ad- 

ministratorilor a încetat şi deci nu mai pot avea căderea de a re- 
prezintă societatea ; locul lor e ocupat de lichidatorii societăţii, cari 
vor avea și dreptul a provocă falimentul societăţii în lichidare. 

(V. Dimitruu Curs Dr. Com. pe 1910;911 pag. 1516 urm.). 
3. Instanţa competinte de a pronunţă falimentul unei societăţi 

e tot tribunalul comercial în jurisdicţia căruia societatea își are se- 
diul ei principal, căci pronunţat falimentul sediului principal, se con- 

sideră neapărat, că și cele secundare au căzut în faliment, de oare ce: 
o persoană nu poate fi în acelaşi timp și falită și nefalită. 

(ldem idem p. 1548 şi urm.). 
4. Societatea comercială rămîne și în timpul falimentului ca 

societate, stăpinită de regulele sale proprii, cu singura diferenţă că 

se suprapune falimentul și această soluţiune este mai logică și con- 

formă principiilor codului, de cit aceia, de a creă o entitate iibridă, 
produs ai imaginaţiunei și neavînd nici un sprijin în lege. 

În sprijinul acestei păreri: 
Art. 191 n. 4 enumeră între cauzele de dizolvare falimentul 

societăţii „chiar cînd va fi urmat de un concordat“. Aceste cuvinte 

ar fi superfiue, dacă producindu-se faiimentul, societatea este dizol- 

vată ope legis, pentru că un concordat neputind de cit să urmeze 

falimentului. va găsi totdeauna societatea dizolvată: așa că legiui- 

torul ar fi pus această ipoteză care nu ar deveni nici odată reali- 

tate ; pe cînd dacă considerăm falimentul ca o cauză de dizolvare. 

ce nu operează de drept, legiuitorul a avut dreptate să pună ipoteza, 

voind prin aceasta să dea drept asociaţilor să ceară dizolvarea și în



Art. 866 | 529 

caz de concordat, tăind astfel o controversă ce de sigur. că ar fi 
născut cu timpul. 

Apoi art. 873 Cod. Com. care dispune că în falimentul unei 
societăţi anonime care nu se află în stare de lichidaţiune. coneor- 
datul poate avea. de obiect continuarea sau cedarea întreprinderilor 
sociale ; prin urmare în art. 873 legea arată: 1) că nu toate socie- 
tăţile falite sunt în stare de liehidaţiune și deci nu toate sunt dizol- 
vate și 2) continuarea întreprinderei prevăzută de art. 873 nu ar 
putea avea loc dacă societatea ar fi dizolvată, 

Un alt argument: art. 869 care consideră ca reprezentanţi ai 
societăţei falite pe ad-tori ori pe lichidatori după împrejurări ; prin 
urmare societatea nu se dizolvă ci e reprezintată prin administra- torii săi. 

(I. M. Vasilese modul cum se produce dizolvarea, societăţilor 
comereiale în Revista critică de drept, ete. No. 1/910). 

Jurisprudenţă. 1. Declararea în 
stare de faliment a unui asociat 
în nume colectiv este de compe- 
tina tribunalului domiciliului so- 
cietăţei 

Astfel într'o societate în nume 
colectiv eu domiciliul în străină- 
tate, tribunalele romîne nu sunt 
competinte a se pronunţă: asupra. 
declarărei în faliment a unuia din 
asociaţii stabiliți în Rominia, cînd 
mai ales pentru afacerile ce exer- 
citează aici, dovedește că nu e 
în stare de încetare de plăți. 

Prib. Ilfov S. Com. No. 609j81 
în Dreptul pe 1882 p. 628. 

2. Asociaţiunea de asigurare 
mutuală poate să cadă în faliment 
şi poate so declare în faliment 
chiar asociatul neplătit de dau- 
nele cauzate de riscul suferit, ce 
face obiectul societății,: 

C. Cas. Torino 20 Febr. :1889, 
Cas. Roma 1881 în 'Ingaramo. 

3. Asociaţia în participaţie, aşă 
precum e regulată prin art. 251 
și urm. C. Com.. nu. este o ființă 
juridică distinctă de persoana in- 
teresaţilor ; societatea în partici- 
pație n'are firmă socială, nu poate 
fi declarată în faliment, n'are a-   

vere distinctă de averea asocia 
ților; în relaţiile dintre un asociat 
și cei de al treilea, aceștia nu pot 
avea un drept deosebit și ei nu 
întră în relaţii de cit cu însăşi 
persoana asociatului. Dacă se de- 
lară faliment asupra averei unui 
asemenea asociat, nici un .aspoiaţ 
nu poate cere separarea unei părți 
de avere sau un drept de prefe- 
rinţă, precura. şi averea asociatu- 
lui, declarat falit, se înfăţişează 
ca o masă totală atit sub rapor- 
tul activ cit și sub raportul pa- 
siv. Contrariul nu rezultă nici din 
art. 870,.de oare ce art. 870 nu 
declară că asociatul în pasticipa- 
ție ar putea fi admis la pasivul 
asociatului său falit, altfel de cit 
ca creditor chirografar. 

Cas. II 201/93 Bul. p. 1071. 
4. In falimentul unei societăţi 

comerciale, dacă prin concorda- 
tul ce intervine între falita so- 
cietate și creditorii ei, se convine 
ca tot activul și pasivul falimen- 
tului să treacă asupra a o parte 
din asociaţi, cari se obligă a plăti 
cotele concordatare, iar că ceilalți 
asociaţi să rămină liberaţi de ori 
ce răspundere, acest act de con. 

= 84
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cordat, nu conţine o vinzare, ci o 
lichidare a societăţii; prin urmare 
nu este loc a se plăti taxa de 
înregistrare. 

Tr. lifov 1 29 Marte 1900 C. 
Jud. No. 53/900. 

5. Chiar dacă lipseşte actul 
seris și publicaţiunea, terţii de bună 
credință, au dreptul a cere de- 
clararea în stare de faliment a 
unei societăţi în nume colectiv. 

Apel Palermo 25 lan. 1884; Con- 
tra Apel Catania 6 lulie 1883. 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 867. Falimentul u- 
nei societăţi în nume co- 
lectiv sau în comandită pro- 
duce şi falimentul soţilor 
ilimitat responsabili. 
Tribunalulva declară, rinp 

aceiași sentinţă, falimentul 
societăţei și al soţilor ; va a- 
rătă numele, pronumele şi 
domiciiiul acestora și va nu- 
mi un judecător sindic. 

Cu toate acestea, patri- 
moniul societăţei va fi ţinut 
deosebit de acel al fiecărui 
soț. atit la formarea inven- 
tariului cit și în operaţiu- 
nile administraţiunei şi ale 
lichidaţiunei activului şi pa- 
sivului. 

Numai creditorii societăţii 
iau parte la deliberaţiunile 
cari interesează patrimoniul 
social, dar ei concură cu 
creditorii fiecărui soţ la de- 
liberaţiunile cari interesea- 
ză patrimoniul individual 
al fiecărui soț căzut în fa- 
liment.   

Art, 866—867 

6. Poate fi declarată în stare 
de faliment chiar o societate în 
nume colectiv, neregulat consti- 
tuită, însă existentă de fapt. 

Apel Torino 21 Marte 1888; 
Cas. Torino 21 Iulie 1888. 

și în acest .caz poate fi 
declarată societatea în stare de 
faliment în persoana membrilor 
ce o compun. 

Apel Brescia 9 Sept. 1890: Cas. 
Napoli 26 Febr. 1892. (No. 5—7 
în Ingaramo p. 548). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 847. Il îallimento di 
una societă in nome colle- 
tivo o i accomandita. pro- 
duce anche il fallimento dei 
soci responsabili senza limi- 
tazione. 

Il tribunale dichiara colla 
stessa sentenza il fallimento 
della societă e dei soci. in- 
dica il nome, il cognome e 
il domicilio di questi, e no- 
mina un solo giudice dele- 
gato e un solo curatore. 

Tuttavia lasse della so- 
cietă deve tenersi distinto 
da quello di ciascun socio, 
tanto nella formazione del- 
linventario, quanto nelle 
operazioni dell amministra- 
zione e della liquidazione 
dell âttivo e del passivo. 

I soli creditori della so- 
cietă prendono parte alle 
deliberazionicheriguardano 
niol interesse del patrimo- 
sociale, ma essi concorrono 
coi creditori dei singoli socii 
nelle deliberazioni riguar-
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Sentința. declarativă de 
faliment produce pentru toţi 
soţii faliţi efectele arătate 
în titlul I al acestei cărţi. 

(Com. 77 $ 1 şi 2, 78, 8, 
114, 708, 715 urm., 859, 860, | 
862 şi urm.; Ital. 847; Fr. 
438, 2%; Belg. 440, 20, 30). 

Art. 868. Falimentul u- 
nui sau mai multor soţi nu 
trage după sine falimentul 
societăţei. Falimentul tutu- 
ror soţilor ilimitat respon- 
sabili in societăţile în nume 
colectiv sau în comandită, 
nu trage după sine falimen- 
tul societăţei, dacă aceasta 
nu se află în stare de înce- 
tare de plăţi. 

(Com. 78, 695, 867; Ital. 
848). 

Bibhografia la art. precedent. 
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danti Linteresse del patri- 
monio individuale di cias- 
cun socio fallito. 

La sentenza dichiarativa 
del fallimento produce per 
tuiti i socii falliti gli effetti 
stabiliti nel titolo I di qu- 
esto libro. 

Art. 848. Il îallimento di 
uno 0 piu socii non pro- 
duce il fallimento della so- 
cietă. II fallimento di tutti 
i socii responsabili senza 
limitazione nelle socieiă in 
nome collettivo od in ac- 
comandita non produce il 
fallimento della societă, se 
questa non sia in istato di 
cessazione dei pagamenti. 

Doctrină. Cererea de declarare de faliment de ori cine ar fi 
făcută, trebuie să conţină anumite indicaţiuni pe lîngă cele ce se cer 
la falimentul individual și anume: 

Dacă se cere declararea unei societăţi în nume colectiv sau în 
comandită, trebue să cuprindă numele tuturor asociaţilor solidari și 

ilimitat responsabili ; e adevărat că legea nu o spune formal, dar e 
mai presus de pri ce îndoială, căci falimentul societăţii, atrăgîud și 
falimentul asociaţilor, trebue să se poată pronunţă şi falimentul aso- 
ciaţilor prin una și aceiași sentință. 

Dacă e o societate cu asociaţi limitat responsabili, va trebui ea 

în cererea de declare să se indice numele administratorilor sau di- 
rectorilor sau dacă societatea -e în lichidare, numele lichidatorilor, 
căci actele de procedură se vor face contra acestora, 

(V. Dimitriu Curs Dr. Com. pe 1910/8911 p. 15149 urm.) 

Jurisprudenţă. 1. Un contract | tul tuturor coasociaţilor. 
de societate, legalmente format,.| 
face să nască acea perșonalitate 
morală distinctă, suseeptibilă de 
a fi pusă în stare de faliment și 
să atragă „ipso facto“ și falimen- 

"- Bul. 1877 p. 45. Barozzi F p. 
255. 

2. Deși creditorii particulari ai 
unui asociat pu sunt admiși la, 
pasivul falimentului societăţei, cu
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toate astea cînd asociații n'au în- 
deplinit nici una din prescripţiu- 
nile legei comerciale relative la 
constituirea şi publicitatea socie- 
tăţii, pentru a face din societate 
o persoană distinctă de acea a 
asociaţilor și cînd creditorii cu- 
noscînd această stare de lucruri, 
au înțeles să contracteze atit cu 
societatea cit și cu asociaţii în 
particular, în asemea caz asocia- 
ţii, declaraţi în stare de faliment, 
nu se pot plinge că sa primit la 
lichidarea activului social și un 
creditor personal al vre unui a- 
sociat. 

Primirea la pasivul falimentu: 
lui unei societăţi a unui ereditor 
particular al unui asociat, nu poate 
provocă nevaliditatea concorda- 
tului, cînd declarindu-se această 
creanţă, totuși rămîn majorităţile 
legale pentru concordat. 

Trib. Iaşi IL No. 50/93 C. Jud. 
pe 1894 p. 9%. 

3. Creditorii unei societăţi în 
nume colecțiv pot cere deelara- 
țiunea acestuia în stare de fali- 
ment, chiar dacă dinsa nu este 
legalmente constituită, dar care 
a funcționat în fapt ca atare, a- 
ceasta mai cu seamă cînd nu s'a 
ridicat cu vre'o opunere nici un 
creditor personal al societarilor. 

C. Cas. II No. 41/95. Bul. Cas. 
p. 406. Contra C. Apel lași II 
în Dreptul pe 1895 p. 26. 

4. Cînd o societate comereială 
se declară în stare de faliment, 
faliții asociaţi sunt datori să trea- 
că la activul falimentului nu nu- 
mai activul asociaţiunei, ci şi ac- 
tivul ori cărui comerţ ce între- 
prinde fie care asociat în afară 
de asociaţie, sub pedeapsă de a 
se anulă concordatul încheiat în 
falimentul asociaţiei. | 
„0. Cas. II No. 198/96 Bul. Cas. 

p. 1946.   

Art. 867—868 

5, O societate comereială poate: 
fi considerată ca societate și de- 
clarată în stare de faliment atit 
ca firmă sociălă cit şi personal fie 
care asociat, cînd a încetat plă- 
țile in calitate de comerciant şi 
pentru datorii comerciale, chiar 
dacă firma ei nu a fost: înscrisă 
la tribunal ca o firmă socială, ci 
a fost înscrisă individual pe nu- 
mele fie cărui asociat, dacă se 
stabileşte în fapt identitatea între 
firma înserisă la tribunal şi acea 
stipulată prin contractul de con- 
stituire a societăţii. 

C. Cas. 11 No. 65/97 B. p. 4140. 
*6. Falimentul unei societăţi în 

nume colectiv produce şi falimen- 
tul membrilor -asociaţi și vice- 
versa; astfel că dacă tribunalul 
sau Curtea de apel, în urma ce- 
rerei unui creditor de a se de- 
elară o firmă socială în faliment, 
constată că societatea s'a dizolvat 
și firma este continuată numai de 
unul din asociaţi, că încetarea 
plăţilor este anterioară dizolvărei 
societăţei, poate declară în stare 
de faliment pe continuatorul fir- 
mei, întru cît dinsul este ţinutde 
toate îndatoririle luate de socie- 
tate față de creditorii săi în tim- 
pul societăţei. 

C. Cas. 11 No. 67/99 B.p.213. 
7. O societate comercială chiar 

desfiinţată 'se poate declară în 
stare de faliment. 

C. Apel Galaţi I No. 2596 în 
C. Jud. p. 266 din 1896. 

8. Societăţile comerciale con- 
stituind față cu cei de al treilea 
o persoană juridică, distinetă de 
persoana asociaţilor, pot fi decla- 
rate în stare de faliment întocmai 
ca și un comerciant care-şi îuce- 
tează plățile şi aceleași regule le 
sunt aplicabile, afară de dispozi- 
țiunile speciale relative la fali- 
mentul societăţii.
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Prin urmare o societate în nu- 
me colectiv, dizolvată prin moar- 
tea unuia din asociaţi, poate fi 
declarată în stare de faliment în 
curs de un an de la dizolvare, 
întocmai ca şi un comerciant în- 
cetat din viaţă. 

Lichidarea societăţii nu împie- 
dică declararea în faliment, so- 
ciețatea continuă de a existi ca 
persoană morală pînă la termina- 
rea tuturor. operaţiunilor din tim- 
pul exerciţiului comerţului şi este 
reprezintată prin firma ei socială, 
care poate fi declarată în faliment 
dacă war face faţă angajamen- 
telor luate. ! 

Societatea comercială, cît timp 
există se citează în judecată prin 
firma, socială, “prin persoană sau 
la domiciliul unuia din asociaţi. 

Prin urmare, cînd se cere de- 
clararea în faliment a firmei și 

se pune în -cauză asociatul în 
viață și moştenitorii coasociatului 
decedat, acțiunea este regulat in- 
tentată. 

Este suficient a se cere prin 
acţiune declararea în faliment a 
societaţei în nume colectiv sub 
firma denumită, fiind că falimen- 
tul unei asemenea societăţi atrage 
de drept și falimentul soţilor și 
tribunalul este obligat a declară 
prin aceiași sentință atit falimen- 
tul societăţii cît şi a soților. 

Societatea, în nume colectiv, di- 
zolvată prin moartea unuia din 
asociaţi poate fi declarată în stare 
de faliment în curs de un an de 
la dizolvare, numai în cazul cînd 
încetarea plăţilor pentru datoriile 
comerciale ar fi avut loc în tim- 
pul exerciţiului comerţului sau 
chiar în anul următor, pentru da- 
torii decurgind din același exer- 
cițiu. 

Termenul de un an peatru de- 
clararea în faliment, prevăzut de   
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art. 703 (azi 707) C. Com. se re- 
feră la întroducerea acţiunei, iar 
nu la pronunțarea hotărirei în a- 
cest interval. 

C. Apel Galaţi I No. 34/98 în 
Dreptul pe 1899 p. 513; C. Cos. 
II No. 59/99 în C. Jud. No. 11/99. 

9. Odată ce o societate comer- 
cială sa desfăcut cu îndeplinirea 
formalităţilor de' transcriere, afi- 
șare și publicare prescrise de lege 
și pe cit timp cei de al treilea 
n'au făcut nici o opunere la acea- 
stă desfacere în termenul de 6 
lună prescris de art. 1093 C. Com. 
de la data publicărei actului de 
dizoluţiune, cererea de declarare 
în faliment nu mai poate fi îndrep- 
tată de cîţ contra coasociatului, 
care prin actul de disoluțiune a 
primit asupra sa activul și pasi- 

-vul desființatei societăţi; pe a- 
cesta îl privește consecințele ju- 
ridice ce pot fi trase din neachi- 
tarea la timp a creanţelor pasive. 

Triwb. Jlfov Com. No. 133/900 în 
Dreptul pe 1900 p. 555. 

10. Conform art. 867 C. Com. 
falimentul unei societăți în nume 
colectiv sau în comandită produce 
şi falimentul soților ilimitat res- 
ponsabili, și tribunalul va declară, 
-prin aceiași sentință atit falimen- 
tul societăţii cit și al soților, iar 
sentința declarativă de: faliment 
produce pentru toţi soţii faliţi e- 
fectele arătate în titlul despre fa- 
liment. 

Prin urmare și întru cît toate 
fazele unui faliment se resfring 
atit asupra societăţii cit și a so- 
ților, în cît drepturile sau obliga- 
țiunile lor fiind în aceiași legătură 
de interese și la încheierea con- 
cordatului nu e nevoe de înche- 
ierea mai multor concordate, căci 
dispoziţiile de la art. 874 C. Com. 
se referă la cazul cînd creditorii 
ar fi consimțit la un concordat în
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favoarea numai a unuia sau a 
parte dintre soţi cu responsabili- 
tate ilimitată, iar nu și în cazul 
unde creditorii au consimţit la 
concordat în favoarea tuturor so- 
ților. 

C. Apel Galaţi din 1908 C. Jud. 
No. 61/908. 

11. Asociatul eomanditar al u- 
nei societăţi în comandită simplă 
neregulață este totdeauna res- 
ponsabil solidar și nelimitat pen- 
tru obligaţiunile sociale, chiar 
dacă el nu a operat în :numele 
societăţei. Dar nu se poate întin- 

“de asupra comanditarului, în baza 
acesței responsabilități solidară și 
nelimitată, falimentul în care a 
căzut societatea. 

Și nu este permis nici măcara 
„gubordonă declararea în faliment 
a asociatului comanditar condiţiu- 
nei că el întrun timp scurt, să 
satisfacă toate” datoriile societăţii. 

__ Oas. Torino 1910 II diritto Com. 
pe 1910 p. 458. Vezi Revista cri- 
tică de drept ete. p.25 No.1/910 

12. Falimentul societăţei în co- 
mandită poate să fie estins și asu- 
pra comanditarului, care prin să- 
vîrşirea de acte de administraţiune 
a intrat în responsabilitate ne- 
mărginită conform dispoziţiunilor 
art. 118 C. Com. printr'o ordo- 
nanţă dată în camera de consiliu 
şi fără o prealabilă judecată con- 
tradictorie, care să stâbilească 
responsabilitatea nemărginită a 
acestui comanditar, chiar dacă 
prin inițiativa acestuia sar găsi 
pendinte contra societăţii o acţi- 
une pentru a stabili pozițiunea 
sa faţă de societate însăși. 

CO. Apel Milano 1908 în Annua- 
Trio pe 1908. 

13. Sentința declarativă de fa- 
liment a unei societăţi comerciale, 
care declară în faliment împreună 
cu societatea chiar pe unul dintre   

Art. 867—868 

asociaţi cu răspundere limitată 
anterioară decesului, conţine im- 
plicit şi în mod necesar retroda- 
tarea datei încetărei plăţilor so- 
cietăţei la; ziua morţei asociatului. 

C. Apel Milano 12 Febr. 1907, 
în Annuario pe 1908 p. 183. 

14. Comanditarul răspunde nu- 
mai de obligaţiunile contractate 
de comanditat în interesul social; 
deci comanâitarul, care refuză să 
plătească o datorie, contestind că 
esie făcută pe contul social, nu 
poate să fie declarat în faliment, 
dacă nu s'a dovedit ca socială o- 
bligațiunea în chestiune. 

C. Apel Torino 23 lulie 1886 
în Ingaramo. 

15. Falimentul soțului unei so- 
cietăţi în nume colectiv nu atra- 
ge după sine și falimentul socie- 
tăţei. 

Trib. Ilfov S. Com. în Dreptul 
pe 1894 p. 273; C. Apel Catania : 
30 April 1888; C. Apel Lucca 9 
April 1889. Contra Cas. Pirenze 
26 lunie 1893. 

16. O societate se poate dizolvă 
prin voinţa asociaţilor însă lichi- 
darea, societăţii nu poate împie- 
dică declarea ei in faliment. 

Dispoziţiunile art. 103 C. Com.— 
după care dizolvarea societăţei 
înainte de expirarea termenului 
nu este opozabilă terţiilor de cit 
după trecerea de o lună de la 
publicarea actului de dizolvare,„— 
au de obiect să reguiamenteze 
vresponsabilitatea societății faţă de 
terții, adică către acei cari ar voi 
să contracteze cu societatea după 
dizolvarea ei, acest articol nu îm- 
piedică însă pe creditorii actuali 
ai unei societăţi în lichidare de 
a cere și obține declararea în fa- 
liment probind încetarea plăţilor. 

Dacă actul de desfacere n'a 
fost publicat în întregul său. pu- 
blicarea lui nu poate avea de e-



Art. 867—869 

fect a face să curgă termenul de 
o lună prevăzut de art. 103. Fa- 
limentul societăţei în comandită 
atrage și falimentul soților ilimi- 
tat responzabili. OC. Apel Buc. III 
No. 80/900. Dreptul pe 1901 p. 
74 și în C. Jud. No. 26/901. 

17. Atunci cînd unul din soţii 
unei societăţi comerciale de fapt, 
se angajează în speculaţiuni par- 

CODUL COM, ROMÎN 

Art. 869. In caz de îali- 
liment al unei societăți în 
comandită prin acţiuni sau 
anonimă, actele de proce- 
dură se fac contra adminis- 

“tratorilor, directorilor şi li- 
chidatorilor. Ei sunt ţinuţi 

„să compară înaintea jude- 
cătorului-sindic ori de cite- 
ori ar fi chemaţi și în spe- 
cial a procură informațiu- 
nile necesare pentru forma- 
rea și verificarea hilanţului 
şi pentru descoperirea cau- 
zelor și împrejurărilor fali- 
mentului. Ei vor trebui să 
fie ascultați ca reprezentanţi 
legali ai societăţei îalite, în 
toate cazurile în cari legea 
prescrie ca falitul să fie as- 
cultat. 

Com. 77, 114, 122; 150, 
200, 716, 757, 767, 807, 936 ; 
Ital. 849. 

Jurisprudenţă 1. Cind directo- 
rul unei societăţi comerciale con- 
tractează. datorii ea, director al a- 
celei societăţi, în baza însăreinării 
ce are dela asociaţi, prin aceasta 
nu se obligă el personal, ci obligă 
societatea și neplata la termen a 
acelor datorii, nu atrage declara. 

|   
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ticulare străine obiectului zisei 
societăţi, falimentul în care cade 
în urma unor atari speculaţiuni, 
nu poate atrage declararea fali- 
mentului societăţii. Art. 848 (ro- 
mîn 868) C.. Com. este aplicabil 
atit societăţilor regulat constituite 
cit și societăţilor de fapt. Apel Pi- 
renze 4 Dec. 1890, în Ingaramo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 849. Nel caso di îal- 
limento di una socielă in 
accomandita per azioni od 
anonima, gli atti di proce- 
dura si fanno contro gli 
amministratori, i direttori ed 
i liquidatori. Questi sono 
tenuti a comparire dinanzi 
al giudice delegato, al cu- 
ratore ed alla delegazione 
dei creditori qualunque vol- 
ta ne siano richiesti, ed in 
ispecie a somministrare le 
notizie occorrenti per la for- 
mazione e per la verifica- 
zione del bilancio e per la 
ricerca delle cause e delle 
circostanze del fallimento. 
Essi devono essere sentili 
come legali rappresentanti 
dela societă fallita intutti i 
casi nei quali la legge ri- 
chiede che sia sentito il fal- 
lito. 

rea în stare de faliment a direc- 
torului ci a societăţii. | 

C. Apel Galaţi, No. 28:99. C. 
Jud. pe 1899, pag. 266. 

2. Cind o societate comercială 
sa transformat, cu avizul tribu- 
nalului, în o altă societate care 
există și cînd pentru lichidarea
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unui fond așa zis al depunerilor 
spre fructificare il primei socie- 
tăţi, s'a instituit o comisiune de 
liehidatori, atunei pentru neînde- 
plinirea obligaţiunilor societăţei 
prime, transformată acum în cea 
nouă, față de unii societari depu- 
nători, nu se poate cere declara. 
“rea în stare de faliment a socie- 
tăţii prime, punindu-se în cauză 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 870. Creditorii par- 
liculari ai unui soţ nu sunt 
admiși - la pasivul falimen- 
tului societăței. Ei nu au| 
drept decit asupra aceea ce 
va mairăminea soţului după 
îndestularea creditorilor so- 
cietăţei, exceptîndu-se drep- 
turile derivind din privi- 
legiu sau ipotecă. - 

Asociaţii în participaţiune 
ai comerciantului falit nu 
sunt admiși la pasivul îali- 
meniului decît numai pen- 
tru acea parte a capitalului 
adus de dinșii,pe carevorpu- 
tea-o proba că nu a fost ab- 
sorbită de partea perderi- 
lor ce cad in sarcina lor. 

Com. 77, 78, 86, 116, 156, 
291, 867 ; Ital. 850; Fr. 531;   Belg. 530. 

Bibliografie, Degr€ III p. 299 

Art. 869—870 

numai liehidatorii instituiţi pentru 
lichidarea aşa numitului fond al 
depunerilor primei sociețăţi, ei 
trebue ca această cerere să se 
facă față de toți reprezintanţii 
legali, atit ai vechei cit și ai nouei 
societăți trausformată. 

(0. Apel Galaţi II No. 19/904. 
estras din E. Antonescu II p. 82). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 850. 1 creditori par- 
ticolari di un socio non 
sono ammessi al passivo del 
iallimento della societă. Essi 
non hanno diritto che su 
quanto rimane alsocio dopo 
soddisiatti i creditori della 
societă, salvi i dirilti deri- 
vanti da privilegio od ipo- 
teca. | 

Gli associati in parteci- 
pazione del commerciante 
iallito non sono ammessi 
al passivo del fallimento, 
fuorehe per quella parte 
dei fondi da essi conferiti 
che possono provare non 
assorbita dalle perdite per 
la quota che sta a loro ca- 
TICO. 

| „i 
urm. ; Cezărescu-Dan p. 249 urm.; Vidar 

IX p. 135 urm.; Mase Dari Îl p. 41 urm. ; Ingaramo p, 552. 

Jurisprudenţă. 1. Dispoziţiunea 
art. 870 Cod. Com. nu poate avea 
drept efect de a privă pe soţia 
falitului de un drept cîștigat an- 
terior promulgărei legei comer- 
ciale dela 1887 ; căci după vechiul 
Cod. Com. creditorii societăţii cu   ai asociatului veneau în concu- 

renţă. 
C. Apel Buc. I, 13 April 15891 

în Dreptul No. 32/91. 
2. Asociaţiile în participaţiune 

nu constituese persoane morale, 
nau un patrimoniu distinet deal



Art. 870—872 

asociaţilor și fiind scutite de for- 
mele prescrise pentru celelalte so- 
cietăţi, nu au existență față. de ter- 
iile persoane.: de unde urmează 
că în caz cînd un asociat cade în 
stare de faliment, asociatul său 
nu are nici un drept de preferință 
asupra activului ce se găseşte în 
patrimoniul” falitului, ea unul ce 
nu se poate prenumără între ere- 
ditorii acestuia, fie pentru fon- 
durile ce-i a încredinţat a le spe- 
cula, fie pentru dare de socoteli 
a perderilor sau a ciştigurilor a- 
sociațiunei. 

C. Cas. I1 No. 201192. Bul. cas. 
pag 1121; C. Cas. 11 No. 201/93, 
Bul. cas. pag. 1069; C. Apel GQa- 
lați ÎI] în Dreptul pe 1893, pag. 
373, - 

3. Deși creditorii particulari ai 
unui asociat nu sunt admiși la pa- 
sivul falimentului societăţii, cu. 

„toate acestea cînd asociaţii n'au 
îndeplinit nici una din preserip- 
ţiunile legei comereiale, relative 
la constituirea și publicitatea so- 
cietății, pentru a face din socie- 
tate o persoană distinctă de acea 
a asociaţilor şi cînd creditorii cu- 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 871. Dacă societatea 
falită a emis obligaţinni la 
purtător, posesorii acestor 
obligaţiuni vor fi admişi la 
pasivul falimentului în ra- 
port cu valoarea de emisiune 
a obligaţiunilor, scăzindu- 
se aceea ce li se va fi plătit, 
cu titlul de amortisment sau 
de ramburs asupra capita- 
lului de fie care obligaţiune. 

Ital. 851. 
Art. 872. Dacă. soţii, cu 

responsabilitate limitată în 
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noscînd această stare de lucruri 
„au înțeles să contracteze atit eu 
societatea cît și cu asociaţii în 
particular, în asemenea caz aso- 
ciaţii declarați în stare de fali- 
ment nu se pot plinge că s'a pri- 
mit la lichidarea activului social 
și un creditor personal al vre u 
nui asociat, căci astfel își iau pe- 
deapsa nemdsplinirei formalităţi- 
lor comerciale cerute. De aseme- 
nea primirea la nasivul falimen- 
tului unei societăți a unui credi- 
tor particular, al unui asociat, nu 
poate provocă nevaliditatea cou- 
cordatului eînd declarindu-se în- 
lăturată această ereanţă, totuși ră- 
min  majorităţile legale pentru 
concordat. 
“Prib. Iaşi IL, No. 50/93 în C.. 

Jud. pag. 93/1894. ” 
4. Deși falimentul unei soeie- 

tăţi în nume colectiv atrage îpso 
Jure și falimentul soţilor ilimitat 
responsabili, eoneordatul omolo- 

„gat exelusivamente în interesul 
societății nu poate fi opus credi- 
torilor personali. 

Cas. Nipoli 9 April 1886. In 
Ingaramo. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 851. Se la societa fal- 
lita ha emesso obbligazioni 
al portatore, i possessori di 
queste scno ammessi al pas- 
sivo del falimento in ra- 
gione del valore di emis- 
sione delle obbligazioni, de- 
tratto cio che si fossepagato 
a titolo di ammortamento 
o di rimborso sul capitale 
di ciascuna obbligazione. 

Art. 852, Se i soci respon- 
sabili limitatamente nelle



538 

societăţile anonime sau în 
comandită, nu efectuase încă 
în momentul declaraţiunei 
falimentului,  vărsămintele 
părţilor luate asupră-le, ju- 
decătorul-sindic poate fi au- 
torizat să le ceară vărsă- 
mintele ulterioare, a căror 
necesitate va fi recunoscută 
de tribunal. 

Com. 77, 117, 204; Ital. 
852. 

Bibliografia la art. precedente. 

Jurisprudenţă. 1. Falimentul so- 
cietăţii anonime, urmat de con- 
cordat, nu liberează pe societarii 
acționari de a plăti: restul tuturor 
zecimilor datorite asupra acţiuni- 
lor lor. - 

Cas. Torino 9 Mai 1888 ; Apel 
Milano 31 Dec. 1899. 

2. Creditorii falimentului unei 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 873. In falimentul u- | 
nei societăți anonime, care 
nu se găsește în stare 
de lichidaţiune, concordatul 
poate avea de obiect con- 
tinuarea sau cedarea între- 
prinderei sociale, şi, în ase- 
menea caz el trebue să de- 
terminecondiţiunile exploa- 
tărei ulterioare. 

Com. 77, 804 și urm, 816 
şi urm,.: Ital. 633. 

Art. 874. In societăţile în 
nume colectiv şi în coman- 
dită creditorii pot consimţi 
un concordat chiar în îa- 
voarea unuia sau mai mul- 

  

  

Art. 872—874 

societă anonime od in acco- 
mandita non hanno com- 
piuto al tempo della dichia- 
razione del fallimento i ver- 
samenti delle quote assunte, 
il curatore puo essere auto- 
rizzato a chieder loro i ver- 
samenti ulteriori dei quali 
il tribunale riconosca îl bi- 
sOgn0. 

sncietăţi în comandită, cari au ac- 
ționat pe soțul comanditat pentru 
plata sumelor ce este obligat a 
restitui în societate, nu pot opri 
pe comanditat a estrage din re- 
gistrele societăţei regulat ţinute, 
proba plăţilor ce susține că ar fi 
făcut. 

Cas. Torino 16 lulie 1892. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 853. Nel fallimento 
di una societă anonima che 
non si trovi in istato di 
liquidazione il concordato 
pu avere per oggetto la 
continuazione o la cessione 
dell'impresa sociale, ed in 
tal caso deve determinare 
le condizioni dell'esercizio 
ulteriore. 

Art. 854. Nelle societâ in 
nome colleltivo ed in acco- 
mandita i creditori possono 
consentire ad un concol- 
dato anche in îavore di uno



“Art. 

tor dintre soţi, cu responsa- 
bilitate ilimitată. 

In acest caz, tot activul 
social se va supune admi- 
nistraţiunei şi operaţiunilor 
judecătorului-sindic. Numai 
bunurile particulare ale so- 
țului cărui s'a acordat con- 
cordatul sunt excluse, şi 
nici o parte a activului so- 
cial nu va putea fi între- 
buinţată pentru plata obli- 
gaţiunilor derivind din con- 
cordat. | 

Soţul care a obţinut un 
concordat particular, este 
liberat de obligaţiunea so- 
lidară către creditorii so- 
cietăţei ; dar, pentru ca să 
obțină sentinţa indicată în 
art. 826, el trebue să pro- 
beze că toate datoriile so- 
cietăţei falite au fost plătite: 
capete, interese și cheltueli. 

Com. 78, 84% şi urm.; 
Ital. 854; Fr. 531 ; Belg. 530.   
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o piu tra i socii responsa- 
bili. senza limitazione. 

In questo caso tutto lat- 
tivo sociale & soggetto al- 
lamministrazione ed alle 
operazioni del curatore. So- 
lamente i beni particolari 
del socio al quale si con- 
sente il concordato ne sono 
esclusi, e nessuna parte dello 
attivo sociale pud essere de- 
voluta al soddisfacimento 
delle obbligazioni derivanti 
dal concordato. 

II socio che ha ottenuto 
un concordato particolare 
€ liberato dall'obbligazione 
solidale verso i creditori 
della societă, ma per otte- 
nere il provvedimento in- 
dicato nell'articolo 816 deve 
provare che tutti i debiti 
della societă îallita siano 
stati pagati in capitale, in- 
teressi e spese. 

Bibliografie, Degră III p. 212 urm.; V. Dimitriu curs; Vidari IX p. 169 
urm.; Mas Dari II p. 459 urm, ; Rividre p. 748 urm. ; Namur III p. 237 urm.; In- 
garamo p. 853 urm.; Rogron p. 1107 urm.; Cohendy-Darras II p. 169 urm. 

Doctrină. 1. Ceia ce caracțerizează talimentul unei societăţi 
care-și ia sfirșitul prin incheierea unui coneordat, este că pe cînd prin 
concordatul unui falit individual cu creditorii săi, acesta reîncepe viaţa 
sa comercială ; o societate declarată în stare de faliment, chiar dacă, 
încheie un eoncordat nu mai poate continuă exerciţiul comerţului 
său ; căci societatea fiind numai o ființă juridică, din moment ce ea 

se stinge, încetează definitiv de a mai există și prin urmare nu mai 
poate reînviă, decit prin mijlocul cu care i s'a dat viaţa—prin închei 
ierea tovărăşiei ; însă tovarășii faliți nu-i pot da suflarea necasară 
pentru a trăi, căei ei 'însă-și sunt necapabili. 

Cu toate acestea legiuitorul a creat o singură excepţiune care 
e văzută în art. 873. | 

(V. Dimitriu. Curs Dr. Com. pe 1910 | 911 pag. 1561 urm),
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2. Dacă societatea anonimă devine insolvabhilă cind după 
disoluţiunea ei se găsește dejă in lichidaţiune, deschiderea fali- 
mentului asupra averei ei e şi atunci încă posibilă, căci societatea 
ca atare nu este liberată de răspundere pentru pasivul ei decit după 
terminarea distribuirei averei sociale. Falimentul dizolvă societatea, 
numai in acest înțeles că ea nu mai poate să facă acte de achizi- 
ţiune, dar ea continuă de altminteri de a există pînă la terminarea 
lichidaţiunei falimentului. Societatea falită poate dar să incheie un 
concordat cu creditorii ei. La falimentul unei societăți anonime, care 

lu se găsește în lichidaţiune, concordatul poate avea de obiect con- 
tinuarea sau cesiunea întreprinderei sociale și în acest caz va trebui 
să se determine condițiunile exerciţiului ulterior. 

Se poate întimplă, cînd o societate cade în faliment, ca credi- 
torii să refuze societăţii concordatul, din cauza relei administraţiuni 

a societăței și să nu fie dispuși a încheiă un concordat decit cu unul 
sau mai mulţi asociaţi, cari le inspiră încredere. Acest. din urmă caz 
e prevăzut; de lege, (art. 854 cod. italian), în acest caz tovarășul care 
va fl dobindit eoncordatul particular pe seama sa, este liberat de ob- 
ligaţiunea. solidară faţă cu creditorii societăţii. 47. Degre II p. 212. 

3. Pentru ea o societate comercială să poată obţine un con- 
" cordat, amical sau judiciar, este necesar să satisfacă toate condiţiu- 

nile cerute de.lege pentru concordatul comercianților ; pentru acest 
scop la concordatul societăţei, vor fi convocați și vor deliberă numai 
creditorii sociali, cei particuiari neavind nici un drept la averea socială. 

In ce 'privește concordatul particular al unui soţ eu răspundere 
nelimitată, xor deliberă atit creditorii sociali (căci au drept la averea 
debitorului falit) și creditorii partieulari ai soțului ; pentru aceasta cele 
două majorităţi cerute de lege, vor trebui să fie constituite și de cre- 
ditorii sociali și de cei particulari, fie că vor deliberă împreună fie 
că vor deliberă separat; Vidari IX No. 8932. 

4. Cari creditori pot consimţi un coneordăt în cazul art. 874 ? 
Dacă ar fi vorba de concordatul societăţii, e sigur că numai cre- 

ditori societăţii vor avea să delibereze; însă pentru concordatul unui 
asociat, în afară de creditorii societății, cari sunt şi creditorii asocia- 

ţilor, trebuie să mai luăm în consideraţie și pe toţi creditorii perso- 
nali ai asociatului, ce voiește să încheie concordatul; majorităţile 

cerute de legea comercială pentru obţinerea concordatului, se vor 
caleulă prin urmare din totalitatea creditorilor sociali și a creanțe- 
lor lor și din totalitatea creditorilor particulari ai asociatului ce 
voiește a dobindi concordatul și a creanţelor acestor creditori. 
Precum se poate încheiă un concordat între un asociat falit cu tota- 
litatea creditorilor săi, sau chiar între toți asociaţii cu creditorii lor
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fără a provocă încetarea falimentului societăţii, tot asemenea se poate 
încheiă concordatul între societate și creditorii ei sociali, fără a se 
putea trage consecința că au încetat și falimentele asociaţilor ilimitat 
răspunzători. 

(V. Dimitriu, Curs Dr. Com. 

Jurisprudenţă. 1. In falimentul 
unei societăți comerciale, dacă 
prin concordatul ce intervine în- 
tre falita societate și creditorii 
săi, se convine ca tot activul și 
pasivul falimentului să treacă a- 
supra a parte din asociaţi cari se 
obiigă a plăti cotele concordatare, 
iar că ceilalți asociaţi să rămină, 
liberaţi de ori-ce răspundere, a- 
cest act de concordat nu conţine 
0 vinzare, ci o lichidare a socie- 
tăţii, prin urmare nu este loe   a se plăti taxa de înregistrare. 

pe 1910/911 pag. 1560 urm.) 

Trib. Ilfov I Do. 360/900 în C. 
dud. 53/900). | 

2. Concordatul, propus de un 
soţ într'o societate în nume co- 
lectiv, atit în interesul seu pro 
priu cit și în interesul societății 
falite, din care face parte, dacă 
este omologat în ceea ce priveşte 
societatea, trebuie considerat ca 
omologat și în ceia ce privește 
pe soț. chiar dacă el nu are-un 
patrimoniu propriu și nici eredi- 
torii particulari. (0. Apel Venezia 
14 Oct. 1885 în Ingaramo).



TITLUL VIII 

Despre infracţiuni penale în materie de faliment 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 875. Acţiunea penală 
pentru infracțiunile cuprin- 
se în acest tillu este deor- 
dine publică. 

Ea poate fi pusă în miș- 
care chiar înainte de de- 
claraţiunea de faliment, cînd 
încetarea plăţilor este înso- 
țită de faptul de dosire, de 
ascundere, de închiderea 
magazinelor, de darea la o 
parte, sustragerea sau îm- 
puţinarea frauduloasă a pa- 
trimoniului în dauna cre- 
ditorilor. 

In aceste cazuri, procu- 
rorul tribunalului trebue să 
comunice îndată încetarea 
plăţilor preşedintelui tribu- 
nalului comercial, pentru 
îndeplinirea dispoziţiunilor 
titlului I al acestei cărţi.   

- CODUL COM. ITALIAN 

Art. 855. L'azione penale 
per i reati compresi in qu- 
esto titolo e pubblica. 

Essa puo promuoversi 
anche prima della dichia- 
razione di fallimento. quan- 
do alla cessazione dei pa- 
gamenti si associno fatii di 
fuga, di latitanza, di chiu- 
sura dei magazzini, di tra- 
fugamento, di sottrazione, o 
di diminuzione fraudolenta 
del patrimonio a danno dei 
creditori. 

In questi casi il procura- 
tore del Re deve denunciare 
la cessazione dei pagamenti 
al presidente del tribunale 
di commercio per ladem- 
pimento delle disposizioni 
del titolo I di questo libro. 

Notă. A se vedea acest text îmnreună cu doctrina și jurispru- 

denţa de sub art. 714 p. 80—9%.
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CAPITOLUL | 

Despre bancrută 

CODUL CON. ROMÎN 

Art. 876. Este culpabil de 
bancrută simplă comercian- 
tul care a încetat plăţile și 
care se găsește într'unul din 
cazurile următoare : 

1. Dacă cheltuelile sale 
personale sau acelea ale îa- 
miliei sale au fost prea mari 
în raport cu starea sau con- 
dițiunea sa economică ; 

2. Dacă a perdut o mare 
parte din patrimoniul său 
în operaţiuni curat de no- 
roc, sau manifest impru- 
dente ; | 

'3. Dacă în scopul de a-și 
întirziă falimentul, a făcut 
cumpărări cu intenţiunea 
urmată de fapt de a revinde 
lucrurile cumpărate cu pre- 
țuri sub valoarea lor curen- 
tă, sau dacă a avut recurs la 
împrumuturi, girare de e- 
fecie sau alte mijloace rui- 
nătoare pentru a-și procură 
fonduri ; i 

4. Dacă, în urma încetă- 
rei plăţilor, a plătit pe vre 
un creditor în detrimentul 
mase! ; 

5. Dacă n'a ţinut de loc 
regislrele prescrise de lege, 
ori dacă nu le-a ţinut în 
mod regulat, sau cel puţin 
registrul-jurnal încheiat şi 
vizat conform art. 27. 

T   

"CODUL COM. ITALIAN 

Art. 856. E" colpevole di 
bancarotta semplice il com- 
merciante che ha cessato di 
iare i suoi pagamenti, e si 
trova in uno dei casi se- 
guenti : 

1* Se le sue spese perso- 
nali, o quelle della sua îa- 
miglia, furono eccessive ris- 
peito alla sua condizione e- 
conomica ; 

20 Se ha consumato una 
notevole parte del suo pa- 
trimonio în operazioni di 
pura sorte o manilfestamen- 
te imprudenti; 

30 Se, allo scopo di ri- 
tardare il îallimento, ha îat- 
to compre collintenzione, 
seguita dal fatto, di riven- 
dere al disotto del valore 
corrente, ovvero ha fatto ri- 
corso a prestiti, a girate di 
etfetti od altri mezzi rovi- 
nosi di procurarsi fondi; 

4% Se dopo la cessazione 
dei pagamenti ha pagato 
qualche creditore a danno 
della massa ; 

5 Se non ha tenuto ili- 
bri prescritti, od almeno il 
libro giornale.
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6. Dacă nu a plătit la e- 
pocile stipulate prin con- 
cordat, partea promisă cre- . 
ditorilor săi, precum s'a zis | 
la art. 863, ultim. aliniat. " 

(Com. 7, 22 şi urm., 695, 
722, 817 Ş 1, 880, 831: C.p. 
319 ; Ital. 856; Fr. 585; Belg. 
573). | 

Bibliografie, T. Striian curs; V. Dirnitriu curs; D. Alexandresco VII 
p. 616 urm.; P. Bors în C. Jud. No. 16/94; C. N. Toneanu: circulară adresată par- 
chetelor în C. Jud. No. 55/911; Degr€ III p. 217 urm.; Vidari IX p. 195 urm.; Mase 
Dari II p. 513 urm.; Rivitre p. 791 urm.; Namur III p. 35% urm.; R. Garraud: 
traite ihcorigue et pratique du droit penal francais, V p. 35% urm.; Cezărescu-Dan 
p. 253 urm.; Ingaramo p. 555 urm.; Rogron p. 1246 urm.; Cohendy-Davras II p. 
244 urm,; Thaller n. 2167 urm. 

Doctrină, 1. In Franţa, Belgia, Italia, paratarea registrelor, este 
0 obligaţiune imperios preserisă pentru comercianţi, înfringerea că- 
vei regule aduce în caz de faliment represiunea. Codul nostru de 
comerț luind de model aceste legislaţiuni prescrie următoarele re- 
gule: 1) îndatorește ea indispensabile fiecărui comerciant să aibă re- 

gistru jurnal, registru-inventar şi registru-copiar (art. 22); 2) îndato- 
rește cu comerciantul să numeroteze cele două dintăi registre pe 

fle care pagină, să se parafeze de judecătorie aplicindu se sigiliul 
“autorităţei (art. 26); 3) mai mult se impune comerciantului casă 
aibă tot acele două dintăi registre încheiate și vizate la finele anu- 
lui comercial (art. 27) și al, 4) comerciantul în caz de faliment de- 
vine pasibil de penalitate corecțională ca, banezutar simplu, în cazul 

cînd n'a ţinut de loc registrele prescrise deglege, ori dacă nu le-a 
ținut în mod -regulat, sau cel puţin registrul-jurnal încheiat şi vizat 

conform art. 27. _ 
Deosebirea între dispozițiunile legei noastre de acele ale le- 

giuirei italiane, de unde noi. le-am împrumutat stă: numai în aceia 

că la noi am făcut două articole 26 și 27 în loc ea la Italieni unde 
este un singur articol 23 și-că în loc de a se cere ca viza de la fi- 

nele registrului jurnal să fie pusă la finele anului calendarie, la noi 

această viză se cere a se face la finele anului comereial, 'adică cal- 
culindu-se anul de la data începerei operaţiunilor comereiale. 

(Estras din articolul d-lui P. Borș din C. Jud. No. 16/94). 
2. Este culpabil de banerută simplă, comerciantul care a înce: 

tat plăţile și care se găsește în unul din următoarele cazuri: 
a) Cheltuelile excesive în raport cu starea sa economică. Legea



» 

Art, 876 E 545 

prescrie prin art. 23 C. Com. că comerciantul trebue să treacă la, 
finele je cărei luni sumele întrebuințate pentru cheltuelile casei sale. 
Prin aceasta a voit ca în caz de încetare de plăţi, autoritatea judi- 
ciară, civilă sau penală, să vadă exact conducerea sa ca om și a 
vedea dacă nu cumvă a cheltuit mai mult de cit îi permite condiţia 
sa economică. Art. 876 n. 1 prevede că și cheltuelile sale personale 
să nu fie de cît în raport cu starea sa. Pentru aceasta nu e destul 
să le treacă întrun bilanţ, sau la finele anului, ci la timpul cînd le-a 

făcut sau cel mult prin analogie cu cheltuelile easei sale, la finele 
fie cărei luni, căci altfel eie se consideră ca frauduloase, nefiind cer- 

titudinea voită de legiuitor că în adevăr deși exagerate dar în rea- 
litate le-a făcut. Altfel, este o falşificare a realităţii și eade în ban- 
crută frauduloasă. Va fi cheltuit în realitate exagerat, dar să fie 
dovadă că a cheltuit, atunci numai, este banerută simplă ; fiindcă 
dacă e permis cuiva a cheltui ruinîndu-se pe el, nu e permis a abuză 

de încrederea creditorilor spre a-i ruină. In acest fapt de bancrută 
simplă, cînd se va constată că în proporţie cu activul şi pasivul lui 
a cheltuit mult, stabilindu se evident aceasta, apoi și pedeapsa ce-i 
va da tribunalul va fi mai simţitoare, avind facultatea de a-i da de 
la 15 zile pînă la 2 ani. | 

b) Când a jucat la noroc sau a făcut operațiuni imprudente. Prin 
operaţiuni imprudente nu trebue să înțelegem acele regulate de le- 
gea burselor fiind că nu poate legea pedepsi aceia ce permite. 

Niei operaţiuni în cari norocul are și el o parte, fiindeă în co- 
merț este o parte cu totul aleatorie, de multe ori mintea cea mai 
ageră se înșală. Nu aceasta înțelege legea, ci operaţiuni de acelea 
cari se bazează numai pe noroe-—chestiune de apreciere pentru 
tribunal. , 

ec) Epediente ruinătoare însă în scop de a întârzia falimentul. 
Nu însă în seop de a profită prin întirziere din avutul creditorilor, 
căci atunci este bancrută frauduloasă. 

Sunt fel de fel de mijloace pe cari le întrebuinţează unui co- 

mereianţi spre' a amînă încetarea plăţilor; legea a prevăzut însă nu- 
mai două feluri de expediente: 

Întâi : să cumpere cu intenţia urmată de faptul de a vinde sub 

cost. Nu însă ori care vindere eu pierdere constitue banerută simplă, 
ci acea care e făcută în scop de a ascunde adevărul creditorilor. 
Dacă însă revinderea, chiar cînd a cumpărat cu intenția de a vinde 
sub cost, a fost făcută astfel în ciîtsă se sustragă creditorilor o parte 
din patrimoniul său, atunci este curat bancrută frauduloasă (Vidari 
IX n. 8744 la fine). De aceia legiuitorul nostru, spre diferență de 

35
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cel italian, a adăogat la art. 880 al 2-lea aliniat în cari se zice că 
sunt bancrutari frauduloşi, comercianții cari, chiar înainte deadecla- 
rarea de faliment vor: fi înstrăinat o parte însemnată de mărfii sau 

activ pe preţuri reduse și mai scăzute de cit costul lor, în seopul 
fraudulos de a frustră pe creditori. Scopul acesta, poate să rezulte din 
faptul că din vinzarea sub cost, el n'a făcut nici o plată, pentru ca 
să reiasă celalt scop de a întirziă falimentul ; de alifel frauda este 
o chestiune de apreciere care poate să rezulte și din alte împrejurări. 

Al doilea mod este de a-și procură fonduri, prin împrumuturi, 
girare de efecte, sau alte mijloace ruinătoare. Negreșit că cine-și 
procură fonduri prin cambii sau alt mod își ia obligaţiunea de a 
le plăti la scadenţă, în cît dacă a luat banii cu seopul numai de 
a întirziă falimentul, nu rămîne îndoială că faptul său e o bancrută 

simplă. Cum vedem, legiuitorul nu voește ca comereianțul să se îm- 
prumute de cit ea să plătească, iar dacă n'a plătit de unde a luat, 
ci a luat banii numai în scopul de a întirziă falimentul, atunci e con- 
siderat ca bancrutar simplu. 

Dacă însă scopul său nu este acesta, ci s'a imprumutat cu cam- 
bii sau cu giruri, ete. şi nu reiesă scopul de a întirziă falimentul, 
plătind de exemplu alţi creditori cu seadenţe apropiate, atunci sco- 
pul nu este de cit a fraudă pe ceilalți creditori și deci e banerută 
frauduloasă. (Vidari IX 8716). 

d) Plăţi parțiale. Acest fapt spre diferență de celelalte, trebue 
să fie făcut după încetarea plăţilor. Aceste plăţi prin simplul fapt că 
au fost făcute vre unui creditor în detrimentul masei, după înceta- 

rea plăţilor este considerat ca un fapt de hancrută simplă, culpa este 
in re îpso. Și se mai cere să fi fost făcută cu bani sautitluri cu va- 
loare de bani, fiind că legea este restrietivă. 

Dar cum se face că legiuitorul consideră acest fapt numai ca 
o culpă, adică bancrută simplă cind prin art. 726 n. 1 acest fapt îl 
consideră ca făcut în frauda creditorilor și permite chiar anularea lui ? 

Dacă faptul de a plăti după încetarea plăţilor este prezintat de 
același legiuitor ca fraudulos. cum el poate să constitue numai o 
banerută simpla. iar nu una frauduloasă? Nu putem să cenzurăm 
legea. însă trebue să-i explicăm spiritul ei. Legiuitorul a presupus 
aci că comerciantul nu este conştient de încetarea plăţilor sale și 
nu a putut de cit să-l considere ca banerutar simplu deși faptul e 
presupus de același legiuitor ca fraudulos. Insă din momentul ce sar 
dovedi că debitorul cunoștea toată catastrofa ce Ta lovit, atunei acest 
caz nu poate să fie calificat de cit ea banerută frauduloasă, fiindcă 
aci e evident dolul (Vidari IX n. 8747). Imprejurările în cari s'a 

?
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făcut plata aceasta parțială în urma încetărei plăţilor trebue bine 
precizată de instrucţiune ca să putem vedea ce calificare putem să-i 
“dăm. Se va cercetă cine e creditorul, ce fel de ereanţă are, ce ac- 
tiv putea să aibă falitul în momentul cînd a făcut plata, dacă cre- 
amţa era adevărată, ete. căci faptul acesta se poate reduce la o sus- 
tracţiune de activ, cum a decis Curtea de Casaţie din Torino la 5 
Tunie 1899. (Commento al Codice di Commereio, E. Benza și alţii ; 
:G. Bonelii VIII partea Il a p. 104 nota 3). | 

e) Lipsa registrelor. Faptul că n'a ţinut de loe registrele pres- 
erise, faptul că le-a ţinut neregulate precum și faptul că cel puţin 
registrul jurnal n'a fost vizat, conf. art. 27 C. Com. e o culpă și deci 
-e bancrută simplă. 

Și aci trebue observat .că prin lipsa sau neregulatitatea, regis- 
trelor se înţeleg registrele pe 10 ani timp în care este obligat a le 
ținea conf. art. 30 C. Com. (Vidari IX 8753; Cas. Roma 18 Oct. 1895, 
Foro-ltal. 1895 II 536).: : 

In privinţa neregularităţii se va observă istorie art. 26, 
27 și 28 Cod. Com. Si 

Ce însemnează însă modul cum se exprimă. legiuitorul în pri- 
vinţa registrelor și anume: faptul că n'a ținut registrele prescrise 
sau cel puţin registrul-jurnal? Această din urmă expresiune face în 
“totul inutilă cea dintăi: toate trebuesc ţinute, ori numai registrul 
“jurnal, pentru efectul banerutei simple ? Legea a înţeles raţionînd, 
că lipsa unuia din registrele preserişe de lege este suficient pentru 
acest delict, însă fiind că în unele comerțuri restrînse, a pedepsi 
pentru eă n'a avut toate registrele ar fi excesiv de sever, de aceia 
sa crezut oportun a se lăsă judecătorului un oare care arbitru, fixîn- 
du-i o limită minimă, în a avea numai registru jurnal. Acest regis- 
tru trebue neapărat cerut -pentru ori ce comerciant, celelalte se vor 
cere cind comerțul are o importanță mai mare, în cit negligența de 
-a avea numai registru jurnal, începe a fi nescuzabilă. Este dat dar 
în mod indirect judecătorului, de a face el această distineţiune în 
mod echitabil între micii și marii comercianți. | 

Cind se poată zice că comerciantul n'a ţinut registre de loc ? 
Toată jurisprudenţa este de acord că nu e desţul prezenţa materială, 
a registrelor, chiar dacă conținutul e regulat, dacă nu sunt ținute în - 
conformitate cu prescripțiunile legei, cari sunt tocmai acelea cari le 
conferă caracterul și garanţia registrelor de comerţ. Așa dacă regis- . 

trele nu sunt timbrate și vizate conform legei, așa că nu pot să slu- 
„jească la nimie în mod legal conf. art. 26, 27 Cod. Com. și dacă nu 
satisfac și la celelalte condițiuni ale acestor articole, nu constituese.
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registrele prescrise și nu apără de a cădeă sub prescripțiunile aces- 
tui articol. Şi interesul acestei observaţiuni, față cu pedepsirea în 
același mod a neregularităţii registrelor, este că în cazul cînd nu le-a 
ținut de loc, sau le-a ţinut așă în cit este ca și cum nu le-a ținut, 
judecatorul care are a aplică pedeapsa va apreciă a-i da pedeapsă 
mai simțitoare. Apoi neregula sau neţinerea registrelor nu face do- 
vada cheltuelilor personale. 

În momentul însă cînd ţinerea registrelor, nu e numai nere- 
gulată, ci este fraudă, atunci comerciantul răspunde pentru banerută. 
frauduloasă. (Vidari IX n. 8761). 

(0. N. Toneanu în C. Jud. No. 55/911). 
3. Instanţa penală este liberă în mod suveran a constată cali- 

tatea de comereiant a falitului, încetarea plăţilor și cele alte ele- 
mente constitutive ale delietului de banerută. 

Enumeraţiunea cazurilor de banerută- simplă date în lege, este: 
limitativă și deci, din punet 'de vedere penal, nu e permisă nici o 
interpretare pe cale. de analogie, cu toate că existenţa numai a u- 
nuia din cazurile citate de lege este suficient a constitui delictul de: 
bancrută. (Pdari IX p. 199). 

4. Cazurile de bancrută simplă sunt clasate în două categorii: 
distincte: a) cazuri în care un comerciant trebue să fie - condamnat; 
ca banerutar simplu pentru fapte și omisiuni existente, independent 
de declaraţiunea stărei de faliment ; aceste sunt văzute în art 876 
romiîn (856 italian, 585 fe. și 573 belgian) C. Com.; 5) cazuri în cari 
judecătorul fondului, apreciind, poate condamnă ca banerutar pe un 
comerciant dacă a fost declarat falit, aceste cazuri sunt văzute de. 

"art. 877 romiîn (857 italian, 586 fr. şi 574 belgian) afară de al. 1 eare 
întră în primele cazuri. (Comp. Garraud V p. 361; Vidari IX p. 19%; 
Degre Ul p. 217). 

Jurisprudenţă. 1. Nu este cu- 
mul de delicte cînd comerciantul 
falit a contravenit la mai multe 
din cazurile prevăzute de lege în 
privinţa banerutei simple, de oare 
ce acele contravenţiuni, raportin- 
du-se la același fapt, baneruta 
simplă, nu pot fi considerate ca 
delicte separate, ci ca unul și a- 
celași delict manifestat prin mai 
multe împrejurări. 

0. Cas. II No. 690 din 30 Nov. 
1873, în Cezărescu-Dan.   

2. Adăogirile printre rinduri în 
registrele unui comerciant fiind 
interzise de C. Com., fac ca a- 
ceste registre să nu poată fi pri- 
vite ca regulat ţinute. Deci în 
virtutea art. 869 al. 5 (azi 876) 
C. Com. comerciantul care a în- 
cetat plăţile, fără să fi ţinut în 
mod regulat aceste registre de- 
vine culpabil de bancrntă simplă. 

_C, Cas. 1] No. 256/91 Bul. Cas. 
p. 776. 

3. Este hbancrutar simplu co-
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merciantul care deși a ţinut în 
regulă registrele sale. însă nu le-a 
prezintat tribunalului sau judelui 
de ocol la finele anului spre ale 
încheiă şi. viză. 

și No. din1900 Bul. p. 219. 

4. In materie de bancrută sim- 
plă, împrejurarea că judecătorul 
fondului s'a referit și la raporțul 
sindicului sere a stabili eulpabi- 
litatea, delieventului, fără ca el să 
fi fost ascultat; sub prestare de 
jurămînt, nu atrage nulitatea ho- 
tărirei, cînd acea hotărire se hba- 
zează și pe alte dovezi și acte 
ale instrucţiunei urmate înainteă 
tribunalului și a Curţii de apel. 

C. Cas. II No. 520/92 Bul. p. 
10374. 

5. Din termenii imperativi ai 
art. 876 C. Com: rezultă că sim- 
pla constatare a faptului, că co- 
merciantul eare a încetat plăţile 
și s'a declarat falit, n'a ţinut re- 
gistrele sale regulat, este sufiei- 
ent pentru a-l face culpabil de 
banerută simplă. 

C. Cas. 11 No. 303/98. B. p. 626. 

6. Săvirşește un adevărat exces 
de putere Curtea de apel care, 
sesizată de apelul unui inculpat, 
condamnat de tribunal pentru de- 
lictul de baucrută simplă, îl de- 
clară nerespunzător de delictul 
de banecrută frauduloasă, însă cul- 
pabil pentru bancrută simplă, de 
oare ce inculpatul fiind achitat 
de prima instanță pentru acest 
fapt, el se vede condamnat în a- 
pel pentru un delict ce nui se 
mai poate impută, 

C. Cas. 11 No. 53296. Bul. p.. 
1400, 

7. Intenţiunea frauduloasă pen- 
„tru banerută simplă nu se cere și 
nici nu se poate cere, pentru că 
legea a voit a, pedepsi însuși fap-   
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tul neregularităței sau neîndepli- 
nirei îndatorirei, 

Că aşa fiind neţinerea în mod 
regulat a registrelor, constitue în 

+ sine o bancrută simplă, 
C. Cas. II din 93 Bul. p. 187 — 0. Oas. II No. 329/96 B. p.870. 

8. Se face culpabil de banerută 
simplă, conf. art. 876 al. V Cod. 
Com. comerciantul care a încetat 
plățile și care n'a ţinut de loe 
registrele prescrise de lege, sau 
le-a ţinut în mod neregulat, sau 
cel puţin registrul jurnal încheiat 
și vizat conform legei. Din ter- 

+ meni imperativi ai art. 876 al. V 
vezultă că simpla constatare a a- 
cestui fapt este suficientă: pentru 
a face pe comerciantul falit, cul- 
pabil. de bancrută simplă, mai ales 
cînd instanța de fond își formea- 
ză convingerea, că comerciantul 
a avut intențiunea rea de a as- 
cunde adevărata sa situaţiune co- 
mercială, căzînd deci în culpă. 

O. Cas. 11 No. 681/9% în. Bul: 
Cas. p. 1670. 

9. Este culpabil de bancrută 
simplă comerciantul care a înce- 
tat plăţile, care n'a prezintat tri- 
bunalului registrul jurnal spre a'] 
viză, care nu a făcut inventarul 
anual și care nu a trecut nimic 
în registrul său inventar. 

0. Cas. II 25 lunie 1897 Bul. 
p. 952. | 

10. Netrecerea în fie câre zi de 
către un comerciant, a operaţiu- 
nilor sale în registru-jurnal, nu 
este prin ea însăşi un motiv ca 
acel comerciant să fie condamnat 
ca bancrutar în caz de încetare 
de plăţi, aceste operațiuni putînd 
fi trecute şi la o săptămînă. dacă 
se constată .că registrul jurnal a 
fost ţinut în regulă și fără omi- 
siuni sau mistificări, | 

C. Cas. 11] 9 Sept. 1897 Bul. 
p. 1095. - 

11. Delictul de banerută simplă,
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imputat talitului care nu a ţinut 
registrele cerute de codul de co- 
merț se prescrie prin cinci ani, 
socotindu-se din ziua cînd delictul 
a fost săvirșit, dacă în intervalul 
pînă la declararea stărei. de fali- 
ment nu s'a făcut nici un act de 
instrucţiune: sau de urmărire. 

Această -prescripțiune fiind de 
ordine publică, poate fi invocată 
„pentru prima oară în easaţiune. 

Q. Cas. I1 17 Nov. 1898 Drep- 
tul No. 10/99. 

12. Nu se poate zice că înche- 
ierea și viza cerută de art. 27 C. 
Com. este obligatorie numai pen- 
tru registrul jurnal, așa după cum 
se caută a se deduce din art. 876, 
căci întru cît privește modul re- 
gulat în care trebue să se ţină 
registrele comerciale, trebue să | 
ne referim la art. 27 care cere ca 
şi registrul inventar să fie înche- 
iat și vizat la sfirşitul fie cărui an. 
comercial. : 

C. Cas. 11 No. 784/98 B. Cas. 
p. 1461. 

13. Comereiantul trebue să aibă 
registrele prevăzute de art. 22 C. 
Com. nu numai pentru stabilimen- 
tul comercial principal dinti”o lo- 
calitate, ci şi pentru stabilimen-" 
tele secundare. din celelalte loca: 
lităţi. , 

„Că aceasta rezultă din firea lu- 
cerurilor şi nu se poate zice că 
sa satisfăcut această prescripţie 
a legei prin faptul înserierei în re- 
gistrele stabilimentului principal 
a faptelor privitoare pe sucursale 
fiindcă e cu neputinţă a se ţinea 
registru-jurnal și registru-copier 
într'o loealjtate și fpentru stabili- 
mentele sucursale ce comerciantul 
ar avea și în alte localităţi, 

C. Cas. II No. 34/900 B. p. 65. 
„14. Dacă se constată cănu sa 
ţinut registrele în: regulă și nu 
s'a depus inventarul, aceasta este 

4 i 
i 

Art, 
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suficient pentru delictul de ban- 
crută simplă, fără să mai fie tre- 
buinţă de constatarea științei de- 
lieuentului de încetarea sa de 
plăţi : fiind că încetarea de plăţi 
este în sine neapărată pentru ori 
ce bancrută și această încetare 
dacă e constatată de instanţa de 
fond nu se mai poate obiectă că, 
ar trebui știință. 

C. Cas. II No. 892/900 Bul.- 
p. 1263. 
"15. Dacă pentru faptul neţine- 

rei registrelor în regulă codul co- 
mercial prin art. 881 modifieat în 
anul 1900, prevede că judecătorii 
fondului pot acordă circumstanțe 
atenuante în cazul cînd constată 
asemenea nereguli în ţinerea re- 
gistrelor, nu este tot astfel și pen- 
tru cazul cînd nu se dovedește 
că nu s'a făcut inventariul anual, 
fapt care, în deosebi, constitue 
prin sine însăși delictul de banerută 
simplă prevăzut de art. 876, pen- 
tru care caz legiuitorul nu a mai 
acordat acea' facultate judecăto- 
rilor dea admite circumstanţe a- 
tenuante. . 

C. Cas. 11 No. 497/901 B; p. 898. 
16. Art. 876 al. 2 C. Com. nu 

cere ca un element constitutiv al 
delictului de. bancrută simplă, ca 
falitul să fi jucat în- mod obici- 
nuit și.repetat la noroc, ci de- 
clară că delictul există îndată ce 
falitul a făcut pierderi însemnate 
la asemenea jocuri, fără a cere 
ca delicventul să fi avut obiceiul 
de a face asemenea jocuri la noroc. 

Curtea de apel, declarind că 
delictul nu există pentru că lip- 
sește elementul obiceiului de a 
jucă. creiază un element al de- 
lictului care nu este nici cerut, 
nici prevăzut de lege și dă o in- 
terpreiare greșită art. 876 al. 2. 
C. Com. C. Cas. II No. 698/901 
Bul. p. 1106.
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17. Chestiunea de a se ști dacă 
acel dat judecăţei pentru banerută 
este comerciant şi în încetare de | 
plăţi, este o chestie de fapt de 
conipetința exclusivă a tribunale- 
lor represive, iar nu de aceia a 
tribunalului comercial, nefiind vor- 
ba de o chestie prejudicială. 

Trib. ilfov 111 No. 1447/906 în 
Dreptul No. 3/907. Contra C. A- 

„pel Buc. II No. 185/907 în Drep- 
tul No. 24/907. 

18. Se face culpabil de delie- 
tul de bancrută simplă, comer- 
ciantul care face cheltueli prea 
mari in raport cu starea sa eco- 
nomică, nu ţine registrele comer- 
ciale impuse de lege, nu face in- 
ventarul anual și în fine fiind în 
încetare de plăţi, nu denunţă a- 
ceastă tribunalului conf. art. 877 
al. III C. Com. 

TPrib. Putna I No. 631/909 C. 
Jud. 65/9099. 
"19. Delictul de baverută, fie 
simplă, fie frauduloasă, nu poate 
să existe, dacă “comerciantul nu 
este în încetare de plăţi, împre- 
jurare care poate fi constatată şi 
de tribunalele coreeţionale. 

Judecătorii represivi nu mai au 
însă facultatea de .a face această 
constatare, cind o decizie anteri- 
oară, rămasă definitivă, a ridicat 
starea de faliment și a recunos- 
cut că comerciantul urmărit pen- 
tra bancrută n'a fost în încetare 
de plăţi, asemenea devizie, con- 
stituind autoritatea lucrului ju- 
decat. 

0. Apel Buc. II No. 185/907 în 
Dreptul No. 24/907. 

20. Legea în delictele de ban- 
cerută simplă nu se preocupă de 
intenţiunea delieventului ci numai 
de libera lui voinţă şi de culpalui. 

Cas. Torino 26 Oct. 1888. 
21. Comereiantul care a ţinut 

un cout de note zilnice, nesigilat 
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nenumerotat și nearanjat, nu în- 
samnă că a ţinut registru-jurnal 
cerut de lege şi este din acest 
fapt culpabil de bancrută simplă. 

Apel Bologna 11 Marte și 30 
Dec. 1884; Apel Casale 5 Ian. 
1886 ; Cas. Palermo 16 Nov. 1888. 
„22. Registrele comerciale lipsite: 

de formalităţile extrinseci cerute: 
de art. 23 it. (26 şi 27 romiîn) C. 
Com. trebuese a fi considerate ca. 
neexistente și deci comerciantul * 
care le-a ţinut în astfel de mod 
va fi pedepsit conf. art. 856 it. 
(876 romin) al. 5 C: Com. şi nu 
conform art, 857 (rom. 877) al. 1 
C. Com., eare prevede cazul cînd 
registrele deși regulat formate nu 
au fost ţinute potrivit cerinţelor 
art. 25 it. (29 romiîn) C. Com. 

Cas. Torino'14 lanuar, 20 Nov. 
1885, 21 Ian. 1886, 30 Mai 1888; 
Apel Bologna 31 Marte 1885; A-. 
pel Venezia 20 și 26 April 1887; 
C. Pirenze 22 Iunie, 9 lulie 1887 ; 
Apel Lucca 12 lanuar 1889; Apel. 
Trani 29 Aprilie 1889 ; Cas. Fi- 
renze 5 Iunie 1889; Cas. Roma 
21 Dec. 1889, 13 Ian., 31 lan.,5 
Marte, 17 April, 1 Mai, 3şi8 
Mai 1890; Apel Casale 15 1ulie 
1890; Cas. Roma 13 Sept., 17 
Dec. 1890, 8 Iulie, 5 Oct. 1891 și 
22 lulie 1892, 

23. Cade în banerută simplă, . 
pentru lipsa de registre prescrise 
de lege, farmacistul sau droghis- 
tul care au ținut numai registrul 
de reţete. 

Cas. Torino 25 Mai 1887. | 
24. Comerciantul ambulant care 

nu ţine registrele impuse de lege 
dacă cade în stare de faliment se 

„face culpabil de delictul de ban- 
crută simplă. 

Cas. Roma 18 Iulie 1888. 
Legătorii de cărți nefiind co- 

„mercianţi, nu sunt obligaţi a ţine 
registre comerciale : deci lipsa,
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acestor registre Ja un legător nu 
poate da loc la banerută simplă. 

Trib. Roma 31 Marte 1892. (No. 
20—24 în Ingaramo). 

25. Falitul achitat pentru unele 
fapte constituind delictul de ban- 
crută simplă, poate fi urminit 
pentru alte fapte. 

Apel Bordeaux 13 lunie 1877; 
Contra Apel Aiz 9 August 1837, 
vezi și D. Alexandresco VII. pag. 
618 de părerea curței din Aix. 

26. Bancruta simplă și bancru: 
ta frauduloasă constituind două 
infracțiuni distinete una de alta, 
urmează că un comerciant achi- 
tat pentru banerută frauduloasă, 
poate fi urmărit pentru bancrută 
simplă și vice versa, dacă noua 
urmărire este întemeiată pe âlte 
fapte. 

C. Cas. fr. 18 Nov; 1813; Apel 
Montpellier 14 Aug. 18837; Apel 
Toulouse 13 Marte 1839, 

27. Aparține instanțelor de fond 
a apreciă dacă cheltuelile perso- 
nale ale falitului sau acele ale 
familiei sale au fost prea mari; 
prin urmare hotărîrea dată pe a- 
semenea aprecieri scapă de cen- 
sura Curţei de Casaţie. 

Cas. fr. 29 Iunie 1883; rib. 
corecțional Chambery 2 Febr. 1888. 

28. Enumeraţiunea din al. 3 
art.. 585 fr. (al. 3 876 romiîn) C. 
Com. nu este limitativă ; din mo- 
ment 'ce comerciantul a întrebu-   

Art. 976—R877 

inţat un mijloc ruinător, ori care 
ar fi acel mijloc, pentru a întir- 
ziă falimentul 'său, devine prin a- 
ceasta pasibil de bancrută sim- 
plă. Astfel comerciantul, care în 

“curs de mai-mnlţi ani, a susținut 
creditul său și a întirziat deela- 
rarea în faliment, prin emiterea 
de creanţe, și reînoirea lor la 
seadenţă, fără a “plăti cevă din 
capital, prin acest fapt este ban- 
crutar simplu. 

Apel Rennes 17 lan. 18419; Apel 
Nancy 16 Mai 1882; Trib. Cham- 
bery 2 Febr. 1888. 

29. Faptul de a emite ereanţe 
atingîng o sumă considerabilă, nu 
este suficient ca un comereiant să 
fie declarat bancrutar, se mai cere 
ca această circulaţiune de efecte. 
să aibă loe cu intenţiunea” de a 
întirziă falimentul. 

Apel Lyon 17 lunie 1899. 
30. Două condițiuni sunt nece- 

sare pentru ca o plată efectuată 
de falit în cazul al. + să dea loc 

“la bancrută: a) această plată să 
prejudicieze masa “credală, și ) 
ca plata să fie făcută posterior în- 
cetărei plăţilor. Nu interesează, 
din punct de vedere penal. că 
plata a fost anulată conf. art.724 
și urm. C. Com. și nici întenţiu- 
nea falitului în momentul. plăţei.. 

Cas. fr. 30 lulie 1841; 10 Marte 
1870; 9 Marte 1883. (No. 25—29 
din Cohendy-Darras). 

Notă. Arţ. 877 Cod. Com. romiîn spre deosebire de art. 876 nu 

are aceiași cuprindere ca și art. 867 italian ; la noi se zice cometr- 

ciantul care a încetat plăţile. pe cind în textul italian este trecut 

„il commereiante dichiarato fallito* ; aceasta însemnează că la noi, 

spre deosebire de italieni delictele de banerută simplă nu sunt în 

legătură cu declaraţiunea stărei de faliment, ci în legătură numai cu 

„starea de faliment; prin urmare distineţiunea făcută în doctrina și 

jurisprudenţa italiană, — între faptele de bancrută simplă, indepen: 

dente sau dependente de declaraţiunea falimentului — la noi nare 
aplieaţiune, întru cit ori ce comerciant, care se găsește în încetare 

de plăţi, poate-fi urmărit ca bancrutar simplu. 

z



Art, 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 877. Este asemenea 
culpabil de bancrută simplă 
comerciantul care a încetat 
plăţile și care se găseşte în 
vre unul din cazurile urmă-. 
toare : 

1. Dacă nu a făcut în 
mod exact inventariul a- 
nual sau dacă registrele şi 
inventariile sale sunt incom- 
plecte sau neregulat ţinute, 
sau nu dau seamă de ade- 
vărala stare a activului și! 
pasivului său, chiar cînd 
mar fi fraudă; 

2. Dacă, avind contract de 
căsătorie, nu sa conformat 
dispoziţiunilor art. 19 şi 20; 

3. Dară, în-cele 3 zile de 
la încetarea plăţilor, n'a fă- 
cut declaraţiunea prescrisă. 
de art. 703 sau dacă, fiind 
vorba de îialimentul unei 
societăți, deelaraţiunea fă- 
culă nu arată numele tutu- 
ror soţilor solidari; 

4. Dacă, fără împedicare 
legitimă, nu sa prezintat 
în persoană înaintea jude- 
cătorului-sindic, în cazurile 
şi în termenele. prescrise şi 
dacă, prezintîndu-se, i-a dat 
informaţiuni falşe sau dacă 
s'a depărtat fără permisiune 
dela domiciliul său în tim- 
pul falimentului ; 

5. Dacă n'a îndeplinit o- 
bligaţiunile luate întrun 
concordat, obţinut întrun 
faliment anterior. 
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CODUL COM. ITALIAN 

Art. 857. E anche colpe- 
vole di bancarotta semplice 
il commerciante dichiarato 
fallito, il quale si irova in 
uno dei casi seguenti : . . - 

1. Se non ha fatto esat- 
tamente linventario annu- 
ale, overo se isuoi libri od 
inventarii sono incompleti 

-o irregolarmente tenutii, o 
non presentano il suo vero 
stato altivo e passivo, ben- 
che non siavi îrode; i 

2. Se avendo contratto 
matrimonio non si € con- 
formato alle disposizioni 

“degli articoli 16 e 18; 
3. Se entro :i tre giorni 

dalla cessazione dei paga- 
menti non. ha fatta la.di- - 
chiarazione preseritta nel- 
larticolo 686, o se trattan- 
dosi del fallimento di una 
societă la fatta dichiarazi- - 
one -non indica i nomi di 
tutti i socii obligati in -so- 
lido ; 

4. Se senza legittimo im- 
pedimento non si € presen- 
iato personalmente al giu- 
dice delegato, alla delega- 
zione dei creditori od al 
curatore, nei casi e nei ter- 
mini stabiliti, o se presen- 
tandosi ha dato loro false 

„imdicazioni, o dopo avere 
ottenuto un salvocondotto 
non.ha obbedito all'ordine 
di presentarsi, o si € allon- 
tanato senza permesso dal
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Com. 19, 20-și 22 și urm. | suo domicilio durante il fal- | 
716, 745 şi urm. 757, 876 $ 5, | limento; 
881 ; C. Pen. 345; Ital. 857; 5. Se non ha soddisfatto 
Fr. 586; Belg.; 574. | alleobbligazioniassuntenel 

| - | concordato ottenuto in un 
precedente falimento. 

Bibliografia la art. 876. 

Doctrină. 1. In art. 876 n. 5 corespunzător cu cel italian 856 
n. 5, sa trecut și cazul registrelor neregulate spre diferenţa de art. 
italian, ceia ce este o inadvertență, fiindcă l'a adăogat, neobservind 

că în art. următor 877 rom. se prevedea'cazul acesta, încit trebuie soco- 
tit ca inutilin precedentul articol. Registrele și inventariile sunt în- 

compleete cînd lipseşte adnotaţiunea vreunei partide, enregulate, cînd 
nu sunt conforme cu legea, inexacte cînd o partidă nu răspunde ade- 
vărului, precum : schimbări de partide, erori de cifre, de calcule ete. 

Registre neregulat ținute, înseamnă neobservarea formelor im- 
puse de lege pentru a avea deplina valoare legală, adică neregulari- 

tăţile intrinseci prevăzute de art. 26, 27 și 29 Cod. Com. căci de- 
fectele de formalitate extrinsecă fac inadmisibilă existența registre- 
lor de comerţ în sens legal. Așa, de exemplu, un registru nevizat 
este un registru inexistent şi aceasta este jurisprudenţa în Italia re- 
lativă la acest punct. Viza anuală este o formalitate care asigură 

exacta îndeplinire a obligaţiunilor pe cari i le impune legea “unui 
comerciant, oprindu-l de a face treceri neadevărate și adnotaţiuni 

după ce s'a terminat anul. (Cas. Roma 9 Iunie 1899, Foro-ltaliano 

1899 II. Col. 444). C. N. Toneanu îu C. Jud No. 55/91. 
2. Inventarul trebuie să se facă în fiecare an şi anul începe 

dela data bilanţului precedent. Comerciantul, care voiește să schimbe 

perioada inventariilor sale dejă fixate, trebuie pentru a corespunde 
cerinţei legei, să facă un bilanţ suplimentar pentru timpul cc a curs 

între termenul ultimului exerciţiu şi începutul celui nou; dacă nu 

va face astfel esta a lăsă să treacă mai mult de un an, fără a face 
inventar. (Vivante, Diritto comm. I, 119.—Estras din Cod. Com. ad- 

notat de Eft. Antonescu No. 4, pag. 239). 

| 3. Legiuitorul nostru 'îndatorește pe soţul comerciant de a pu- 
blică şi atişă clauzele contractului de căsătorie, de a-l menţionă chiar 

în registrele firmelor (art. 19 și 20 C. Com.; 7 |. firmelor). Această 
îndatorire nu e de mare folos, pentru că ea nare ca sancţiune pen- 

tru soție, imposibilitatea opozabilităţii acestor clauze faţă cu cel de 

al treilea, dacă formalităţile acestea nau fost îndeplinite și în faţa
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acestor dispoziţiuni imperfecte, nimeni nu s'a gindit măcar de a pune 
la îndoială drepturile femeiei în caz de faliment, cînd publicitatea 
regimului matrimonial a fost neobservată. Sancţiunea dictată de le- 
gea noastră e numai pedeapsa banerutei simple. în caz de neînde- 
plinirea formelor cerute. Pentru cei căsătoriţi în străinătate legiui- 
torul în acord cu disp. art. 19 şi 20 C. Com. pune art. 720 pr. civ. 
pentru transcriere după trei luni de la întoarcere în țară, în regis- 
trul tribunalului domiciliului lor, aşa că în lipsa unei asemenea trans- 
cripţiuni actul e nul și deci, neopozabil celor de al treilea (art. 1228 
și 1229 C. Civ.) (D. Muzim : drepturile soţiei în caz de faliment al 
barbatului în Dreptul pe 1897, p.:209 urm.—Estras din C. Com. ad= 
notat de Eft. Antoneseu No. 3, p. 223), 

Jurisprudenţă. 1. După spiritul 
art, 698 (azi” 703) Cod. Com.. fa- 
litul este dator - de a declară la 
tribunal încetarea plăţilor sale 
numai atunci cind va avea cu- 
noștință că 'se află în asemenea 
stare și prin urmare, numai în a- 
semenea caz e culpabil de ban- 
crută simplă, conform art. 870 
(azi 877) al. 3, dacă nu a făcut 
acea declaraţiune în cele 3 zile 
de la încetarea plăţilor. | 

Că în speţă, Curtea de apel 
constată în fapt că 'inculpatul n'a 
putut să aibă cunoștință de data 
încetării plăţilor sale, constatare 
care scapă de sub controlul Curţii 
de Casaţie. e 

C. Cas. din 20 Mai 1892, Bul. 
p., 513. 0. Cas. II No. 892900, 
Bul. p. 1262. 

2. Simplul fapt că nn comer- 
ciant nu a făcut inventarul anual 
al activului și pasivului său, îl face 
pasibil de delictul de bancrută 
simplă în caz cînd este declarat 
în stare de faliment. 

Judecătorul fondului este în 
drept de a culege de ori unde ac- 
tele și împrejurările de fapt, cari 
sunt de natură a-i face convin- 
gerea despre elementele consti- 
tutive ale delictului ce este che- 
mat a judecă.   

Astfel în delictul de bancrută, 
judecătorii fondului sunt în drept; 
de a pune temei pe raportul sin- 
dicului, care este chemat după 
lege a raportă justiţiei despre sta- 
rea falimentului. 

O. Cas. II No. 974/903 în C. 
Jud. No. 76/903. 

3. A se vedea nota de la art. 
876. 

4. După art. 24 Cod. Com. ori- 
ce comerciant are îndoita îndato- 
rire, în primul rînd, de a face în 
fie-care an sub a sa semnătură, 
un inventar exact de starea ac- 
tivă Și pasivă a averei sale, iar 
în -al doilea rînd de a trece în 
copii acel inventar întrun regis- 
tru special pentru aceasta. Aceste 
două obligaţiuni impuse de lege 
comereiantului nu trebuese con- 
fundate, căci ele se deosebesc 

- prin obiectul și scopul lor, facerea 
inventarului avind de obiect de 
a face cunoscută situaţia comer- 
ciantului la diferite epoce ale vie- 
ței sale comerciale, iar trecerea 
lui într'un registru special avind 
de scop de a da un caracter de 
veracitate acestei lucrări anuale. 
Fâţă de însemnatul folos ce pu- 
tea prezintă pentru siguranţa co- 
merţului facerea acestui inventar 
anual ca măsură de control, le-
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giuitorul s'a îngrijit de a da o! 
sancţiune îndeplinirei acestei o- 
bligaţiuni șia pedepsit. pe comer- 
ciant pentru singurul fapt că din- 
sul nu a făcut bilanțul anual al 
averei sale, neatirnat de faptul 
că dinsul n'a ținut registrul in- 
ventar. | 

Sancţiunea acestei obligaţiuni 
legiuitorul a preseris-o în al. lal 
art. 877 Cod, Com, iar înţelesul 
acestei dispoziţiuni rezultă din mo- 
dul cum sunt așezate și redactate 
textele de lege privitoare la ma- 
terie, căci după ce legiuitorul prin 
art. 876 al. 5 pedepsește, sub re- 
zervele acolo stabilite, pe comer- 
cianţii cari nu. ţin registrele obli- 
gatorii, apoi prin art. 877 al.1,el 
declară că este de asemenea cul- 
pabil de bancruta simplă comer- 
ciantul care nu face anual inven- 
tarul averei sale, de unde rezultă 
invederat că simpla. neîndeplinire 
a acestei obligaţiuni este pedep- 
sită de lege, independent Ve mă- 
surile represive ce legiuitorul ere- 

. zuse de cuviinţă a luă pentru ne- 
ținerea registrelor obligatorii. C. 
Cas. II, No. 974/903. Bul. Cas. 
pag. 1107. 

5. Faţstul unui comerciant de a 
nu fi făcut în mod exact inven- 
tarul. anual, constitue delictul de 
banerută simplă, chiar dacă co- 
merciantul ar posedă registrul 
jurnal ţinut în regulă. Indiearea 
greșită a art. 876 al. 5 în loc de. 
877 C. Com. pentru delictul de 
mai sus, nu poate atrage casa. 
rea lhotărirei. C. Cas. 17. No. 
3250/910. Jurisprudenţa No.36/910 

Art, 

  și Bul. Cas. pag. 1588/910.,. 
6. liste culpabil de delictul de 

banerută simplă comerciantul care 
fiind căsătorit și avind contract 
de căsătorie nu s'a conformat 
disp. art. 19 şi 20 C. Com, și în- 
cetind plăţile n'a făcut în țermen 
de 3 zile declaraţiunea preserisă 

877 ă 

de art. 703 C. Com, C. Cas. 17, 
No. 1465/9039 în Jurisprudenţa No. 
23/909. 

7. Art. 703 C. Com. obligă pe 
comerciantul care a încetat plă- 
țile să facă declaraţie despre a- 
ceasta în cele 3 zile dela în- 
cetarea plăţilor și să însoţească 
declaraţia de depunerea bilanţu- 
Iui datat și semnat, cum și de re- 
gistrele sale comerciale, iar ne- 
facerea acestei declarații constitue 
delictul de banerută simplă. 

Data incetărei plăţilor pentru 
datoriile comerciale este acea sta- 
bilită de tribunalul comercial prin 
sentința declaralivă de falimenţ, 
conform art. 722 C. Com. iar nu 
acea cînd s'a pronunțat sentința, 
care din cauza diferitelor forma- 
tăţi poate pronunță starea de 
faliment mai tirziu decit ziua în- 
cetărei plăţilor. Numai atunci înce- 
tarea plăţilor este fixată în ziua 
pronunțărei sentinței declarative 
de faliment, cînd acea sentinţă nu 
stabileşte altă dată de încetare a 
plăţilor (art. 722 C. Com.), iar nu 
și atunci cînd tribunalul, cerce-" 
find, constată o altă zi pe carea- 
nume o precizează. C. Cas. 1], 
No. 2591912 în C. Jua. 271912. 

8. Soții unei societăţi colective 
sau în comandită simplă. sunt 
toți obligaţi a ţinea în mod regu- 
lat registrele de comerţ. ' 

Fiind declarat falimentul socie- 
tăței urmează și falimentul tutu- 
vor soților nelimitat respunzători : 
prin arm. toţi sunt culpabili pen- 
tru neregulata ţinere a registre- 
lor; nu se poate invocă conven- 
ţia socială prin care contabilita- 
tea a fost încredinţată numai u- 
nuia dintre soţi sau unui al trei- 
lea ; Cas. Torino 7 lulie 1887, 27 
Marte 1888. — Contra Trib. Bo- 
logna 22 Febr. 1889: Cas. Torino 
16 Mai 1889. 

9. Comerciantul care nu a con-
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“servat registrele sale timp de zece | al. 3, în termen de 3 zile dela, ani, anterior declaraţiunei fali- | data sentinței declarative de fa- mentului, este căzut în banerută | liment. Apel Milano 28 April 1887. simplă conform art. 857 it. (877 | No. 8—11 în Ingaramo. 
rom.) al. 1 Cod. Com. Pr. Lecce 12. Nu poate fi culpabil pentru 28 No. 1889. baneruta simplă comerciantul fa- 

10. Obligaţiunea impusă de al | Lit, că n'ar fi îndeplinit obligaţi- 3 al. art. 857 it. (877 rom.) există | unile luate întrun concordat, ob-: fie că sa fixat, fie că nu s'a fi-| ținut întrun faliment anterior, 
„_Xat data încetărei plăţilor de că- | dacă este stabilit; că acel concor- 

tre tribunalul comercial ; terme- | dat a fost anulat nu din neexe- 
nul de 3 zile poate fi stabilit şi cutarea obligaţiunilor luate de fa- 
de tribunalul corecţional; Cas. | lit ci pentru ici! inerente con- Torino 9 Febr. 1887. tractului insăși, vicii cari mar 

11. Nu poate fi imputare de ban- | putea motivă o urmărire de ban- 
crută, atunci cînd tribunalul eo- | crută frauduloasă contra falitului | 
mercia], nu a fixat data încetărei | Cas. fr. 8 August 1867; în Co- 
plăţilor prin sentinţa declarativă, | hendy-Darras. 
iar falitul se conformează disp.   

CODUL COM. ROMÎN COD. COM. ITALIAN 

Art. 878. Ori cine, exer- Art. 858. Chiunque eser- 
citind obicinuit profesiunea | citando abitualmente la pro- 
de mijlocitor, va fi căzut în | fessione din mediatore sia 
faliment, e culpabil de ban- |! caduto in, fallimento € col- 
crută simplă. pevole di baucarotta sem- 

Com. 659, 879, 883; C. p.| plice. | | 348; Ital. 857; Fr. 8, 88 | 
Bobliografie la articolele precedente. | . 
Doctrină. |. Codul Comereial indică un caz de banerută simplă, 

unde culpa se presupune de plin drept, unde falitul trebuie să fie 
condamnat ca, banerutar simplu, cu toate că nu ar fi nici un fap- 
concret de culpă gravă a i se impută. Falimentul se metamorfosează” 
în acest caz, de plin drept în bancrută, simplă. Acesta e cazul vă- 
zut de art. 878 (vechiu 845) Cod. Comercial. Această dispozițiune are 
antecedente foarte interesante pe cari trebuie să le cunoaștem, dacă. 
vrem să o interpretăm exact. „II est des professions, zicea Napoleon I, 
qu'il ne faut pas laisser accessibles ă tout caprice: celle des agents 
de change est de ce genre:. Agenţii de schimb (argentarii) erau su- 
puși și în lumea antică privegherei polițienești a statului: Officium. 
argentariorum et ministerium eorum Publicam habei causam (L. 10 $ 
1 Digeste. De edendo). Administraţiunea publică (praefectus urbi) tre- 
buiă să vegheze ca ei să se poarte cum se cade și, în caz de aba-
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tere, să-i gonească temporar sau pentru totdeauna din forum (L. 1 $ 9. 
Dig. De officio praef. urbi). Bi erau datori să ţină registre (codices 
rationum) şi să treacă într'insele toate operaţiunile lor: Registrele 
făceau deplină dovadă. Ori-ce operaţiune făcută de argentarius, dacă, 

ea eră trecută în registru și dacă se înmiînase fie-cărei părţi intere- 
sate o copie de pe scriptura din registru, devenea un negotium stricti 
juris. Aceste tradiţiuni se reinoiră în timpul modern, precum dove- 
dește observarea de mai sus a lui Napoleon |. Punctul de vedere 
dar, de la care pornește titlul V al Codului de Comerţ francez este 
sistemul numirei agenţilor de schimb și de mărfuri prin decret ofi- 
cial, al monopolului stabilit în favoarea lor, al oprirei decretate lor, 
de a face acte de comerţ sau de bancă, al supresiunei speculațiunei 

de bursă, mai cu seamă a speculaţiunei de baisse eu efectele cotate 
la bursă, al rigoarei disciplinare și aceia ce ne înteresează mai cu 
deosebire în momentul de faţă, al severităţei penale aplicate în con- 

tră-le în caz de faliment. Falimentul se transformă dar de plin drept 
în banerută, chiar dacă n'ar fi nici un fapt de bancrută a se impută 
falitului. Această prezumpțiune e pe deplin justificată. Mijlocitorii de 

sebimb și de mărfuri nu au în adevăr voie să facă operaţiuni de con- 
cert sau de bancă, Falimentul lor denunţă dar justiţiei că ei au e- 

xercitat un comerţ interlop, nelicit, reprobabil. Falimentul lot nu poate 
să fie dar decit rezultatul unei culpe şi el se confundă dela început 

cu bancruta simplă. Degre III, p. 221 și urm. D 

CODUL COM. ROMIN CODUL. COM. ITALIAN 

Art.:879. E culpabil de| Art. 859. E colpevole di 
bancrută simplă comercian- | bancarotta semplice il com- 
lul care, chiar înainte de | merciante che anche prima 
declaraţiunea de faliment şi | della dichiarazione del fal- 
numai pentru a-și facilită | limento, nel solo fine di îaci- 
obţinerea unui moratoriu, |! litarsi il conseguimento di 
și-a atribuit, cu bună ştiinţă | una moratoria, siasi scien- 
și în contra adevărului, o | temente attribuita contro 
parte din activ, sau a simu- ! verita qualche parte dell at- 
lat datoriimeexistente, pen- | tivo, ovvero abbia simulate 
tru a face să întervie în a- | passivită non esistenii per 

- dunări creditori în tot sau | îar intervenire nelle adu- 
în parte fictivi. | nanze creditori in lullo o 

Com. 701, 812, 880. 881,| in parle simulati. 
886 ; C. pen. 345; Ital. 859,  
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Doctrină. 1. Art. 879 (ital. 859) Cod. Com. mai pune înainte un 
ultim caz de bancrută simplă, care mijlocește oare-cum trecerea de 
la banerută simplă la bancrută vicleană. Primul element al baneru- 
tei vielene este frauda. Nu ajunge ca falitul să fi săvirșit faptele ma- 
teriale de bancrută vicleană, fără fraudă şi din nebăgare de seamă; 
se cere ca el să fi avut intențiunea de a spoliă pe creditorii săi; în 
moratoriu.e vorba de un termen general. de graţie, care se prelun- 

„__gește şi nu de o remitere a datoriei sau de alte beneficii ce ar do- 
hindi debitorul. Să presupunem că falitul simulează creanţe neexis- 
tente pentru a face să participe la deliberare creditori în totalitate 
sau în parte presupuși, dar nu cu intenţiunea de a spoliă pe credi- 
torii săi, ci numai cu gindul de a-și înlesni dobindirea unei suspen- 
dări de plată. Fapta sa nu se caracterizează ca o banerută fraudu- 
loasă, căci nu există intenţiunea de a spoliă de creditori, dar ea e 
cu toate aceste de natură a alarmă societatea, căci termenul de gra- 
ție ce se acordă e o modificare a convenţiunei și orice modificare 
temerară a convenţiunilor aduce o atingere creditului ; Degre 111, 
pag. 227. 

2. Moratoriul se poate obține înainte de faliment şi după fali- 
ment. Ori-cum ar fi, pentru ca moratoriul să fie acordat, legiuitorul 
pune foarte grele condițiuni, findcă el acordat odată, suspendă orice 
urmărire în timpul cît durează. Astfel trebuie să probeze că înceta- 
rea plăţilor este eauza unor evenimente extraordinare şi neprevă- 
zute sau în alt mod seuzabile, să demonstreze cu acte sau garanţii . 
suficiente că activul patrimoniului său întrece pasivul, prezintînd pen- 
inu aceasta registrele sale de comerţ regulat ţinute, bilanțul și o 
listă cu numele: tuturor creditorilor săi cu arătarea domiciliului lor 
și a sumei creanţei lor (835, 842 Cod. Con.,). Deci, dacă în seopul 
numai de a obţine moratoriul a exagerat propriul său activ, sau a 
simulat pasivuri neexistente ca să intervie în adunări creditori în tot 
sau în parte simulaţi. va fi bancrută simplă. 

Dacă însă aceste fapte, cari constituiese prin ele însăși o fraudă 
evidentă, nu s'au făcut în acest scop, atunei faptul falitului este ban- 
cerută frauduloasă. 0. W. Toneanu în C. Jud. No. 55/911. 

CODUL COM. ROMÎN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 880. E culpabil de| Art. 860. E colpevole di 
bancrută frauduloasă co: | bancarotta 'fraudolenta il 
merciantul falit, care a sus- commerciante îallito che 

„ tras sau Îalșificat registrele | ha sottratii o jalsificati i suoi *



560 

sale, distras, tăinuit sau di- 
simulat o parte din activul 
său, şi comerciantul care, 
într'un alt scop de cit cel 
indicat în articolul prece- 
dent, a înfățișat datorii ne- 
existente sau care, în re- 
gistre, in scripte sau în acte 
autentice ori private, sau în 
bilanţ s'a dat în mod îrau- 
dulos dator de sume ce nu 
datoră. 

Mai pot fi declaraţi ban- 
crutari îrauduloşi comer- 
cianţii cari, înainte de de- 
clararea în faliment. vor fi 
înstrăinat o -parte însem- 
nată din mărfuri sau activ 
pe preţuri reduse şi mai 
scăzute de cit costul lor, în 
scopul fraudulos de a îrustă 
pe creditori. 
(Com. 695, 703, 832 şi 
urm.; C. pen. 343; Ital. 
860; Fr. 591; Belg. 577, 1%) 

Bibliografie. c. N. Toneanu 
Cezărescu-Dan p. 259 urm. ; Vidari IX p. 

Art. 

  

880 

libri, distratto, occultato o 
dissimulatto parte del: suo 
aitivo, e il commerciante 
che per uno scopo diverso 
da quello indicato nell'ar- 
ticolo precedente ha esposte 
passivită insussistenti, ov- 
vero nei libri o nelle scrit- 
ture o in atti antentici o 
privali, ovvero nel bilancio 
si e fraudolentemente rico- 
nosciuto debitore di somme 
non dovute. 

în C. Jud. 55/9411; Degre III p. 229 urm,; 
230 urm. ; Mas6 Dari ÎI p. 58% urm.; Ri- 

vi&re p. 793 urm.; Namur III p. 368 urm.; Thaller p. 1070 urm. ; Îngaramo p. 562: 

urm. ; Rogron p. 1256 urm.; Cohendy-Darras II p. 250 urm.; R. Garraud V No 351 

urm., p. 365 urm. 

Doctrină. 1. Faptele cari dau falimentului un caracter mai grav 

sunt acele cari tind în substanţă să altereze rezultatele lichidărei în 

dauna masei și implică o intenţiune frauduloasă a debitorului pentru 

a ajunge la acest scop. Aceste fapte se pot grupă: sustragere sau 

disimulaţiune de activ simulaţiune sau exagerare de pasiv. Deci ori 

ce act prin care comerciantul, falit sau pe cale de a fi falii chiar îndi- 

pect, simulează un pasiv sau disimulează un activ în dauna credito- 

rilor şi cu scopul de a realiză un câştig, constitue bancrută frauduloasă. 

Faptele cari constituese acest delict sunt date de art. 880 C. Com.: 

a) Sustragerea sau falşificarea registrelor comerciale. Se Vor cer- 

“cetă toate registrele din tot periodul comerţului. adică pe 10 ani, 

căci comerciantul conf. art. 30 C. Com. trebue să le conserve; și
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va fi pedepsit dacă a sustras sau falșificat registrele din tot perio- dul comerţului său, chiar şi pe cele” facultative, fiind că legea nu face nici o diferență între registrele obligătorii și cele facultative. 
(Vidari). m i 

Faptul sustragerei registrelor nu se acopere, cînd după ce le-a 
sustras, falitul le-ar prezintă în timpul procedurei penale, tot ban- 
crută frauduloasă rămîne ; căci și în acest caz, sustrase fiind un timp 
oare care, a fost pusă autoritatea judecătorească și creditorii, în im- 
posibilitate de a, cuuoaște adevărata condiţie economică a falitului. 
(Cas. Roma 31 Marte 1879: Vidari IX n. 8788). 

Tot sustragere trebue considerat și faptul de distrugere a re- 
gistrelor, fiind că sustrugerea se face ori aseunzind ori distrugind 

' 

(Vidari IX n. 8769). Și "sustragerea sau distrugerea poate să fie nu 
numai totală ci chiar parţială, e destul ca să fie precizată voința de 
a ascunde tot sau parte din adevărul situaţiunei falitului. Şi nu e 
necesitate ca aceste două fapte să fie făcute direct de falit, e des- 
tul a fi însărcinat pe alţii, sau chiar dacă n'a însărcinat, dar a lăsat 
să se distrugă sau ascundă ştiind și ei despre aceasta, 

ja
r 

Palşificarea registrelor însamnă alterarea. dolosivă, suprimind, ;; 
„adăogind şi schimbind conţinuţul lor. A falșifică o scriere, este poate - 

mai grav de 'ciţ a. 0 .sustrage, fiind că prin falşificare se face a se 
crede cevă care e contra adevărului, pe cînd prin sustragere sau 
distrugere se tinde ca acei ce au interes, să nu cunoască starea de- 
zastruoasă a afacerilor. Chiar registrele facultative, dacă sunt pre- 
zentate și se dovedește că sunt falșificate, delictul de bancrută frau- 
duloasă subzistă, fiindcă el avea dreptul să nu le prezinte, dar din 
momentul ce le-a prezintat, urmează să sufere consecințele propriei 
sale fapte. | 

Dar iaţă un caz care se poate -prezintă : registrele există, însă 
ţinerea lor este așa de dezordonată că face imposibil ori ce examen 
serios, adică este doloasă; atunci este bancrută frauduloasă. Falitul 
a ţinut registrele, descompuse, desordonate, confuze sau a rupt mai 
multe file, sau le-a ticluit după faliment, sau a făcut înregistrări 
falșe, sau a înregistrat multe spese personale ” sâu. familiare nejusti- 
ficate şi a exagerat activul și pasivul, toate aceste au fost conside- 
vate ea banerută frauduloasă. (Cas. Roma 4 Iulie 1895; Vidari IX 
n. 8791 nota 1; Masc Dari II p. 586 nota aut.). 
„Ca complice se va urmări și pe comptabilul care a ajutat al- 

cătuirea unor asemenea registre. | 
b) Distracţiune, tăinuire sau disimulaţiune a parte din acti- 

vul său. 
- ” 35 
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Distracțiune este atunci cînd falitul dă sau atribue unei părţi 
din activul patrimoniului său, o destinațiune alta de aceia ce în a- 
devăr trebue să aibă; sau vînzind bunuri imobile sau mobile, pentru 

a le face în bani, spre a le sustrage de la acţiunea creditorilor, sau 

închipuind înstrăinări cari mau existat nici odată ete. Cel ce plătește 
o datorie, în periodul suspect, deși art. 876 n. 4 o socoate banerută 
simplă, cu toate acestea. cel ce e conștient de încetarea plăţilor sale 

şi totuşi plăteşte e culpabil de bancrută frauduloasă, căci distrage 
activul în detrimentul masei. Cazul art. 876 n. 4 este cazul cînd el 

de bună credință a plătit, dar dacă nu e de bună credinţă, e o plată 
pe care de altfel şi legiuitorul o declară frauduloasă în art. 726 C. 
Com. și atunci este neaparat bancruta frauduloasă, 

Un caz tipic de distracțiune este alienațiunea lucrurilor, cind 
nu sunt substituite cu preţul lor, sau preţul nu se găseşte în patri- 
moniul său, fiindcă s'a consumat. 

In ce privește gajurile în periodul suspect, lucrurile sunt dis- 
trase de la întrebuinţarea lor, fiind că nu e admisibil ca un comer- 
ciant care cumpără lucrurile spre a le revinde și mai cu seamă cînd 
sunt neplătite, să le distragă de la destinaţiunea lor, punindu-le în 
gaj și cu foarte puţină osteneală se va vedea frauda, văzind în mo- 
mentul depunerei în gaj, care era situația falitului ; gajul este mai 
mult de cît un împrumut ruinător, el e o distragere fiindcă face pe 
creditor privilegiat. 

Tăinuire sau sustragere, ascundere de_aciiv este atunci cînd fa- 
litul sustrage de a cercetarea credirăriTr sau autorităţii judecăto- 
rești o parte din propriele sale lucruri. 

Această sustragere există ca element al bancrutei frauduloase, 
fie că sa făcut după încetarea plăţilor adică în periodul suspectat 

de lege, cit și mai înainte, fiind că și înainte ascunzînd, intenţia i-a 
fost a pregăti falimentul. Cas. Roma 24 Marte 1892 a judecat ur- 
mătorul caz: apelaseră condamnaţii, pe motiv că faptele reţinute de 
tribunal nu constituiau o bancrută frauduloasă. Curtea de apel exa- 
minind probele a judecat că deși multe din faptele reţinute de tri- 
bunal nu demonstrau clar faptele, însă caracterul fraudulos rezultă 
din 3 fapte: 1) ascunderea unei case din str. C., 2) ascunderea unei 
creanţe de 14000 lei, 3) ascunderea unei cote dintr'o societate care 
figură vindută pe 10000 lei. Falitul cărui aparţinea aceste lucruri s'a 
apărat voind să demonstreze că nu putea să i se impute o ascun- 
dere doloasă, fiind că asupra acelor lucruri creditorii falimentului 

nu aveau nici o acţiune. Curtea de apel răspunde: cit pentru casă a 
cărei valoare se zicea că e absorbită prin inseripțiune dotală, acea-
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sta nu autoriză pe falit să o ascundă, căci numai tribunalului se 
cuvenea să 'judece asupra acestei părți din activ. In ce priveşte cre- 
anța de 14000 lei care se susținea de falit că i s'a atribuit lui în 
mod fraudulos de adevăratul creditor, Curtea răspunde că simulată 
și frauduloasă era din contra scrisoarea de care se servea falitul în 
aserțiunea sa. In fine în privința cotei vindute, apărea un activ fic- 
tiv pentru a sustrage acea valoare acţiunei creditorilor, şi pe de 
altă parte falitul nu s'a încăreat la activ eu 10000 lei preţul vinză- 
rei care figură plătit. Astfel Curtea de apel a admis apelul minis- 
terului public și a majorat pedeapsa. In casaţie, între alte motive 
condamnatul a pus și motivul că aseunderile frauduloase comise de 

„. falit în epoca precedentă încetărei plăţilor nu pot formă baza unei 
acţiuni frauduloase. Curtea de Casaţie din Roma, respinge acest mo- 
tiv pentru că nu găsește sprijin în lege şi este în opunere cu 0 ra- 
iune de pur sens comun. 

Falimentul asumă caracterul de banerută frauduloasă nu pentru 
că comerciantul a încetat de a face plăţile și se găsește în situaţie 
de a nu putea face față plăţilor sale, ci pentru că faptul de insol- 
venţă al falitului nu provine din cauze naturale, precum pierderile 
în comerţ, ci de la frauda întrebuințată de el în scopul de a reţine 
pentru el acele bunuri ce ar fi trebuit să le consemneze creditori“. 
lor pentru a-și plăti datoriile; de unde rezultă că e clar, că atunci! 
cînd se recunoaște că un fapt dat a fost făcut în a fraudă pe credi- 
tori, data lui nu ridică nici nu adaogă la existenţa lui și mai puţin 
la acţiunea delictoasă pe care legea vrea să o reprime. Şi mai cul- 
pabil trebue să apară in ochii legei acel comerciant care întrun timp 
nesuspect, prin mijlocul franduloasei sustrageri a activului, ia mă- 
suri prin faptul său pentru ziua încetării plăţilor, ce el însuși poate 
să o facă să se nască prin distrugeri de activ; pe cînd altul care e 
în faliment fără culpa sa, atunci numai, îngrijește de a repară ruina, 
sa cu acte frauduloase contra masei creditorilor. Ori teoria susținută 
«de recurent ar face inocent pe primul și culpabil numai pe al doilea, 
«ceia ce e absurd. Data faptelor poate foarte bine explică infiuenţa 
în valorificarea caracterului fraudulos al acestor fapte; însă cînd 
atare caracter este afirmat, circumstanţa datei sub ori ce alt aspect 
devine neînsemnată.  - 

Ideia mai sus expusă este chiar scrisă în dispoziţiunile art, 
124—1726 Cod. Com. | 

Disimulaţiune este atunci cînd falitul omite de a declară în bi- 
lanț și chiar în interogatorii oare care parte din propriul său activ. 
«Ce vom zice de simulațiune, adică de faptul prin care falitul își atri-
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bue fraudulos bunuri sau credite cari nu i se cuvin, sau care i se 
cuvin cu titlul de proprietate, pe cînd el le declară ea lucrurile sale. 
Negreșit că și acest caz a fost în intenţiunea legiuitorului, căci cine 
simulează tace adevărul, arată ceva falș şi deci e mai grav ca disi- 
mularea. Astfel e banerută frauduloasă faptul acelui comerciant, care: 
aproape de a încetă plăţile, adică aproape de faliment cumpără pe: 
credit și apoi vinde și pleacă. (Cas. Torino 29 Dee. 1887; Vidari 
LĂ p. 258). 

€) Falşe declarațiuni, înfățișind datorii inexistente. 
Aceasta este în parte ipoteza. inversă a distracţiunei, fiind că. 

se pot induce în eroare atit creditorii cît. și. autoritatea judiciară, a- 
testind credite cari nu există sau debite care de asemenea nu există. 

Și trebue să observăm că nu e necesitate ca să fi produs daună creditorilor, ca să fie bancrută frauduloasă, fiind că şi 0 daună po- tenţială este suficientă, fiindcă dolul există prin faptul însuşi, se ipso, a acestor declaraţiuni. . 
| Disimulaţiunea, sau simulaţiunea trebue să nu fie făcută în 8C0-- pul a-și înlesni falitul obţinerea unui moratoriu, căci atunci e banerută simplă, Aceasta voește să înțeleagă legea, cînd prin art. 880 Cod. Com., vorbește despre datorii inexistente, trecute de comerciant în registre, acte autentice, private, bilanţuri, adică s'a recunoscut în mod fraudulos dator de sume ce nu datoră. Și după doctrina Și ju- rispruăenţă, chiar din interogatorii cînd rezultă simulaţiunea sau di-- simulaţiunea, fie făcută la judecătorul sindie, fie înaintea autorităţii judiciare, este. tot banerută frauduloasă. (Vidari n. 8794). 

d) Vinderea sub cost. în scop de a frustră pe creditori, este caz de bancrută frauduloasă. Acest fapt este adăogat de legiuitorul nos- înu peste ce eră în textul italian fiind luat din art. 591 C.. Com. fr. Nu trebue să confandăm cu vinderea sub cost de la bancrută simplă, art. 876 al. 3; acolo vinzarea sub cost e făcută în scop de a-și pro- cură fonduri să întirzie falimentul ; aci vînzarea sub cost se pedep- sește cu bancruta frauduloasă cînd e făcută în scop de a fraudă pe. creditori. (C. W. Toneanu C. Jud. No. 55/911. Comp. și Vidari IX p. 230 urm. Mase Dari II p. 584 urm.) 
2. Complicitate de bancrută. Rămin intacte principiile dreptului penal, relative la complici, tăinuitori, recidiviști, ete., pentru persoa- nele cari vor fi concurat la bancrută afară de excepțiunile relative. la prepus și pentru faptele în afară de complicitate la banerută pre- văzute de art. 883 și urm. Cod, Com. 

| S'a susținut că art. 880 C. Com. vorbește. exclusiv nunti de: comerciantul faliţ și deci un străin necomerciant nu poate fi lovit de;
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disp. art. 880; astfel art. 51 e. p. nu se referă la faptele din ast. 880; că art. 883 şi urm. Cod. Com. prevăd toate delictele cari sunt comise de persoane deosebite de falit, deci nu s'ar putea concepe 0 imputare de bancrută frauduloasă ; că dacă legiuitorul ar fi voit să lovească pe "necomercianţi pentru concursul ce lau dat, ar fi con- ceput, altfel art. 880 Cod. Com., substituind cuvîntului comerciant pe acela de oricine. Acest motiv; însă, este nefondat pentru că atunci cind mai multe persoane, concurg la executarea unui delict, fie care din executori sau cooperatori sunt supuși la pedeapsa prevăzută, pentru acel delieţ comiş. Și cînd, în fapt, instanța de fond constată că cineva a cooperat cu alţii la umplerea registrelor cu falșe ates- tări pentru falit și la sustragerea mărfurilor în dauna creditorilor, 
este considerat ca adevărat cooperator, care de acord cu falitul a 
preparat și comis: delictul de banerută frauduloasă. (Cas. Roma 23 lan. 1898; Foro-1tal. 1898 col. IL 160. C.A. Toneanu în C. Jud. No. 
55/911 vezi și Garraud V n. 356). 

3. Un registru necomplect sau neregulat ţinut poate: să con- 
state o situațiune favorabilă masei creditorilor. Un asemenea registru 
ar pune dar în mîna; sindicului o armă putermică în contra falitului.: 
căci scriptura 'probat contra scribenterm. Falșificarea sau sustragerea 
unui âsemenea registru implică dar intențiunea din partea falitului 
de a spoliă pe. creditorii săi. Legea italiană nu adaogă „ţinute sau 
neţinute în regulă“ dar acest adaos este sub înțeles. (Degre III p. 
229. Vezi și Garraud V p. 366). : 

4. Pentru existența bancrutei frauduloase necesită existența a 
două elemente: faptul material, și intenţiunea frauduloasă; legea nu 
admite banerută frauduloasă facultativă. (Zorn Caen et -Renanit VIU 
pag. 913), 

Jurisprudenţă. 1. Instanţa de 
fond își poate formă în mod le- |, 
gal convingerea că inculpatul a 
comis faptul de bancrută fraudu- 
loasă, din împrejurarea că judele 
sindie a găsit parte din marfă-as- 
cunsă, rharfă care nu era trecută 
în bilanţ și nici declarâtă sindi- 
cului. i ă 

C. Cas. 11 No. 956/91 B. p. 779. 
2. Asociatul, după “ce se des-: 

face de tovărăşie, transeriind în 
mod regulat operaţiunile sale e0- 
merciale în registrele sociale, nii 
se face pasibil de banerută. :   

0. Cas. II No.51|94 Bul. p. 69, 
3. Sunt culpabili de delictul de 

„bancrută simplă comercianții cari 
„Du au ţinut în mod regulat re- 
_gistrele prevăzute de lege sau cei 
„puţin registrul jurnal, încheiat Și . 
„vizat. conform art. 27 C. Com. fără 

a fi nevoe a se constată și in- 
tenția frauduloasă din partea a- 
celor comercianţi. 

C. Cas. II No. 322/9% B. p. 869. 
4. Omisiunea făcuţă de un co- 

„mereianţ în registrele sale, în 
scop de a nu arătă adevărata 
stare a activului său, este sufi-
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cientă pentru a motivă, în caz de 
faliment condamnarea comereian- 
tului ca falit fraudulos. i 

C. Cas. 11 No. 470/96 Bul. p. 
1279. 

5. Se face pasibil de delictul 
de bancrută frauduloasă comer- 
ciantul care înainte de declara- 
rea în stare de faliment, va fi 
vindut pe preţuri reduse şi mai 
scăzute de cît preţul lor, mărfuri 
îh paguba creditorilor și îndoseşte 
în paguba creditorilor. parte din 
activul său. 

Trib. Putna I No. 631/909 C. 
Jud. 65/909. 

6. Este culpabil de bancrută 
frauduloasă comerciantul falit care 
a disimulat o parte din activul 
său, sau care înainte de decla- 
rarea în faliment a înstrăinat 
mărfuri în scop de a frustră pe 
creditori. ia 

Constatarea faptelor, din cari 
instanțele de fond deduce exis- 
tenţa elementelor constitutive ale 
complicităţii, sunt la suverana lor 
apreciere și scapă de controlul 
Curţei de Casaţie. 

C. Cas. II No. 1944/910 în Ju- 
risprudența No. 25/910. 

7. Faptul de a sustrage regis- 
trul jurnal și facturile de comenzi 
în scop de a fraudă pe creditori, 
constitue delictul de bancrută 
frauduloasă prevăzut de art. 880 
şi pedepsit de art. 882 C. Com. 

C. Cas. II No. 3051910 Juris- 
prudenţa No. 35|910. 

8. Art. 880 Cod. Com. declară 
culpabil de banerută frauduloasă 
pe comerciantul falit, care s'a dat 
în mod fraudulos dator de sume 
ce nu le datoră. Prin urmare sin- 
gurul fapt de a fi dat poliţe fic- 
tive, constitue delictul prevăzut 
de menţionatul articol. 

C. Cas II. No. 256/909 în Ju- 
risprudența No. 7/909. 

ei 

Art, 

  

880 

9. Delictul de bancrută frau- 
duloasă, există nu numai cînd co- 
merciantul a distras o parte din 
activ. după declarațiunea falimen- 
tului, ci și atunci cînd a distras 
după încetarea. plăţilor. 

Cas. Torino 21 Mai 1884 în In- 
garamo. 

Cas. fr. 5 Marte 1813, 21 Sept. 
1819, 29 Dec. 1828,27 Ian, 1844, 
14 Nov. 1872 în Cohendy-Darras. 

10. Calitatea de comerciant în 
stare de faliment este an ele- 
ment indispensabil în stabilirea 
bancrutei frauduloase. 

Cas. Firenze 1 lunie 1884, 5 
Marte 1887; Apel Venezia 4 Dec. 
1886; Cas. Palermo 13 Dec. 1886 
3 lunie 1889. | 

11. Nu este culpabil de ban- 
cerută frauduloasă, comerciantul 
falit, care după ce a distras o 
parte din activ, a adus înapoi în 
patrimoniu lucrurile distrase îna- 
inte de a se procede la lichida- 
rea activului. 

Cas. Roma 21 April 1890. 
12. Falitul care sustrage din 

? 

“activul negoţului său o marfă de 
calitate mai bună, înlocuind-o prin 
o alta de o calitate mai inferioa- 
ră, comite delictul de bancrută 
frauduloasă. 

Apel Roma 6 lunie 1890. 
13. Comite delictul de bancrută 

frauduloasă, comerciantul care, 
chiar înainte de data declaraţiu- 
nei falimentului sau a celei a în- 
cetărei plăţilor, arată un pasiv 
simulat sau neexistent în scopul 
de a frustră pe creditorii săi în 
vederea unui faliment. 

Cas. Roma 10 Iunie 1892. (No. 
9—13 în Îngaramo. 
Contra Cas. fr. 15 Mai 1823 în 
Cohendy-Darras. 

14. 'Ținerea neregulată a re- 
gistrelor, cînd a fost făcut cu in- 
tenția de fraudă, echivalează cu 

+
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sustragerea şi cade sub prevede- 
rile legei în ee privește baneruta 
frauduloasă ; această soluţiune re- 
zultă din art. 586 fe. (877 romîn) 
Cod. Com. care consideră nere- 

CODUL COM. ROMÂN - 

Art. 881. Delictele de ban- 
crută simplă se pedepsesc 
cu închisoare de la 15 zile 
pînă la doi ani. 

Cel ce se face culpabil de 
bancrută simplă va putea 
fi, osebit de aceasta, decla- 
rat incapabil de a exercită 
profesiunea de comerciant 
şi a i se înterzice dreptul 
de intrare în localurile de 
bursă. 

Com. 876—879, 843; C. 
p. 8,60, 345; Ital. 861 al.I; 
Fr. 584 ; Penal îr. 402.   
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gulata ţinere a registrelor ca un 
caz de banerută simplă, dacă nu 
se constată fraudă. 

Cas. fr. 7 Marte 1899 în Co- 
hendy-Darras. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 861. Al. 1. | veati di 
bancarotia semplice sono 
puniti col carcere da sei 
mesi a due ani. Nei casi 
preveduti neltart. 857, la 
pena pud essere diminuita 
sino ad un mese. 

AL 2. Seil tribunale colla 
sentenza di omologazione 
del concordato dichiari, se- 
condo le disposizioni del- 
Vart 839, rivocata la sen- 
tenza dichiarativa del falli- 
mento, il procedimento pe- 
nale per bancarotta semplice 
rimane sospeso e col com- 
leto adempimento delleob- 

| igazioni assunte nel con- 
cordato lazione -penale ri- 
mane estinta.. 

(A se vedea și al 5 la art. 882 (it. 861) C. Com. aplicabil în 
ambele cazuri de bancrută), 

Bibliografie : Degrt III p. 230; D. Alexandresco VII, p. 616; Cezărescu- 
Dan, p. 260 urm, ; Vidari IX,p. 224 urm.; Mase Dari II p. 593, urm.; A. Garraud 
V, p. 37%; Cohendy-Darras Il p. 244 urm. ; Ingaramo p. 565 urm, 

Din dezbaterile parlamentare pe 1898/99. D. raportor Ali 
Constantinescu : Comitetul delegaților, după ce sa tipări raportul ș 
proiectul de lege, a găsit de cuviință să șteargă din acest articol cu- 
vintele : fără a se putea acordă circumstanțe atenuante pentru mic- 
șurarea pedepsei. Motivele pentru care am eliminat aceste cuvinte 
sunt următoarele: Principiile generale ale dreptului penal dă jude- 
cătorului puterea de a acordă cireumstânţe ; am crezut că nu putem 
derogă de la aceste principii în materie de faliment atunci cînd ele 
se aplică în materie de crime. 

„Dacă judecătorul va găsi că este vaz de a se acordă circum- 
stanţe atenuante, să-i dăm dreptul de a le putea acordă. Nu trebuie
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ca noi să-l oprini 

Art. 881 

de la aceasta, călcînd niște principii recunoscute 
în materie penală. (V. Desb. Senat pe 1898/9 pag. 516). “ 

Observaţiune. Nu am mai citat doctrina și jurisprudenţa străină, 
întru cit prin modificările ce au suferit atitart. 881 cit şi 882, nu a 
mai rămas decit prea puţină asemănare între dispoziţiunile textelor 
romin și italian, așa că textele citate sunt mai mult opera leginitoru- 
lui romîn, admise aproape fără discuţii în parlament. 

Jurisprudenţă. 1. Conform art. 
2 e. p. infracțiunilor săvirşite în 
timpul legiuirei celei vechi, tre- 
buie să li se aplice legea cea nouă, 
cînd această lege prevede o pe- 
deapsă mai ușoară. . 

Prin urmare, este easabilă de- 
ciziunea Curţii de Apel, care jude: 
cind în materie de bancrută un a- 
pel al inculpatului, pentru ca să 
respingă acel apel, s'a referit la | 
art. 881 din vechiul C.: Com. care 
admitea circumstanţe ușurătoare, 
pe moţive că aceasta dă. loc la, 
prezumpțiunea că judecătorii nu 
Sau ocupat de chestiunea dacă 
Imprejurările în cari s'a petrecut 
faptele îi autoriză să acorde cir- 
cumstanțe atenuante, pentru că 
se credeau opriţi prin dispoziţiile 
vechiului art. 881. 0. Cas. 17 No. 
521911. C. Jud. 36/9141 şi Jurisp. 
No. 6/91... | - 

2. Faptul că un comerciant a 
fost condamnat pentru banerută 
simplă—că n'a ţinut, registrele în 
regulă — nu împedică a fi dat a 
doua oară în judecată și condam- 
nat ca banerutar fraudulos — că 
a vîndut marfa şi disimulat acti- 
vul în dauna creditorilor. Aceasta 
nu e 0 violare a principiulni 202 
dis în idem, de oarece în proce- 
sul tranșat prin a doua condam- 
naţiune, nu sunt toate elementele 
indispensabile aplicărei acelui priu- 
cipiu, lipsind identitatea de obiect. 
C. Cus: II, din 1693. Bul. cas. 
p. 917. 

3. A se vedea și No. 3 de la 
art. 852. -   

4. Pentru substanţa delietului 
de bancrută simplă, legea nu cere 
intenţiunea frauduloasă, din par- 
tea inculpatului, simpla constatare 
A faptelor constitutive a acestui 
delict fiind suficientă. C..Cas. 11 
Ao. :3569/911 în Jurisprudenţa .No. 
3/911. | 

5. A se vedea şi No. 5 de la 
art. 882. 

6. Fiecare din cazurile prevă- 
„zute de art. 876 și 877 C. Com., 
se raportă la același fapt, care 
constituie delictul de hbanerată 
simplă, de unde rezultă. că dacă 
unui comerciant falit i se impuţă 
că a contribuit la mai multe din 
cazarile prevăzute de acele aiti- 
cole, aceste contravenţiuni rapor- 

“tindu-se la acelaşi delict — ban- 
ceruta simplă—ele nu pot fi con- 
siderate ca delicte separate, ci ca 
unul și același delict manifestat 

“prin mai multe împrejurări. 

„Art. 831 C. Com. prevăzind pen- 
tru delictul de baucrută . simplă 
pedeapsa închisorii corecţionale 
dela 15 zile pină la 3 ani, in- 
stanța de fond violează art. 60 
Cod. Pen. dacă recunoseînd cir- 
-cumstanțe ușurătoare în favoarea 
inculpatului, îl condamnă la 2 luni 
închisoare corecțională, de oarece 
și fără âplicarea art. 60 putea să-i 
dea această pedeasă. 

C. Cas. II], No. 376/912, în C. 
Jud. No. 31/912; Contra C. Apel 
Craiova II. No. 558/911.
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Notă. Al. 2, al ant. S71 prevede că ridicarea dreptului de a 
mai exercită profesiunea de comerciant, este facultativă pentru tri- 
bunal, spre deosebire de textul italian al'5 al art. 861, unde pier- 
derga pentru viitor a exereițiului profesiunei de comerciant este de 
drept o consecință a condamnațiunei pentru banerută (fie simplă fie 
"frauduloasă) ; la noi această consecință de drept este numai pentru 
baneruta frauduloasă. 

CODUL COM. ROMIN 

Art. 882. Bancruia îrau- 
duloasă se va. pedepsi cu 
maximul închisorei corec- 
ționale și cu înterdicțiunea 
pe timp mărginit. Pedeapsa 
închisorei, chiar cînd jude- 
cata .gâsește circumstanţe 
ușurătoare, nu poate fi re- 
dusă la mai puţin de un an. 

Cel ce este condamnat, 
pentru iaplul de bancrută 
frauduloasă va fi, osebit de 
aceasta, - declarat incapabil | 
de a mai exercită profesiu- 
nea de comercianti şi i se 
'va interzice “dreptul de in- 
trare în localurile de-bursă. | 
Contra. acelora ce vor fi e-. 

xercitat obicinuit profesiu- 
nea de mijlocitori, în caz de 

Com. 880, 943; C. Pen. 
8, 60, 343, 348; Ital. 861: 
Fr. 584, 591; 

UA 
Bibliografia la art. 881. 

Jurisprudenţa.. 1. Fapta comer- |. 
ciantului de a cumpără imobile 
pe numele femeiei ea fiind cum- 
părate cu bani dotali, pe cînd eră 
eu din banii săi, constituie o sus- 

  

Belg. 575,| 

  

CODUL COM ITALIAN 

Art. 851. Al. 3. ] ceati di 
bancarotta traudolenta sono 
puniti colla detenzione, e 
nei casi piu gravi colla re- 
clusione dai dieci ai venti. 
anni, | A 

Al 4. Le pene indicate 
in questo articolo devone 
essere sempre applicate nel 
maximum - contro coloro 
che hanno esercitato abitu- 
almenle la proiessione di 
mediatore. 

Al: 5. II condannato per 
reato di bancarotta :€ inol- 
tre inabilitato all'esercizio 
della professione. di com: 
merciante e non pu avere 
ingresso nelle borse di com- 

le | mercio.. 
bancrută irauduloasă, se va | | 
aplică maximum pedepsei. | 

tragere din activ, calificată de fa. 
liment, fraudulos şi pasibil de pe- 
nalitatea prevăzută la art. 882 Cod. 
Com. Zrib. 1lfov 111 25 Ian. 1899. 
C. Jud. No. 10/99.



_570 

2. Faptul comerciantului ea mai 
înainte de a fi declarat în stare 
de faliment, să fi vîndut parte din 
mărfurile sale sub costul lor, în 
scop de a frustră pe creditorii săi, 
constituie elementul delictului de 
bancrută frauduloasă prevăzut și 
pedepsit de art. 880 și 882 Cod. 
Com. C. Cas. 11 No. 426901, Bul. 
pag. 848. 

3. Cînd un comerciant căzut în 
stare de faliment este dat în ju- 
decată pentru bancrută şi jude- 
cătorul de instrucţie cercetează 
toațe faptele ce se adue în greu- 
tatea prevenitului, spre a vedea 
ce fel de bancrută i se poate im- 
puta, simplă sau frauduloasă, și-și 
dă ordonanța prin care declară 
cuz de urmărire numai pentru de- 
lictul de biuncrută simplă şi a- 
ceastă ordonanţă rămîne definitivă, 
instanţele de fond chemate a ju- 
decă delictul de bancrută simplă 
nu mai pot pentru aceleași fapte 
cercetate de judele instructor să 
condamne pe falit pentru banerută 
frauduloasă, căci prin această vio- 
lează avtoritatea lucrului judecat 
vezultind din ordonanța judelui de 
instrucție. C. Cas. 11 No. 468/901. 
Bul. p. 901. 

4. Falitul fiind dat judecății atît 
pentru delictul de banerută sim- 
plă, cit și pentru bancrută frau- 
duloasă, cu drept cuvint instan- 
ţele de fond an aplicat și dispo- 
ziţiile art. +0. Cod. Penal, relativ 
la cumul de delicte, de oare-ce 
elementele ambelor delicte fiind 
cu toțul distincte unele de altele, 
au a fi considerate ca delicte deo- 
sebite. C. Cas. ZI No. 852/901, 
Bul. p. 1344. Vezi și C. Jud. No. 
77/901. 

5. Cînd tribunalul a condamnat 
pe un inculpat pentru delictele de 

Art, 

  

882 

bancrută simplă şi frauduloasă la 
un an închisoare corecțională, ad- 
miţind și circumstanţe atenuare, 
Curtea de apel poate. în urma a- 
pelului inculpatului, să-l condamne 
la 3 luni închisoare pentru ban- 
cerută simplă numai, achitindu-l 
de delictul de bancrută  fraudu- 
loasă și înlăturind aplicarea art. 
60 al. ultim c.p. fără a se putea 
zice că întru cît prima instanţă a 
aplieat art. 60, inculpatul a do- 
bindit beneficiul acestui articol și 
că instanţa de apel eră ţinută să 
pronunţe și pentru delictul de ban- 
crută simplă, singurul reţinut. în 
sarcina inculpatului, o pedeapsă 
care să fie sub minimum prevă- 
zut de lege pentru acest delict. 
C. Cas. Il No. 2799/3911 în C. 
Jud. No. 20/912. 

6. Dacă tribunalul a condamnat 
pe un inculpat pentru faptul de 
bancrută şi anume: că fiind de- 
clarat în stare de faliment, a di- 
simulat o parte din activul său, 
înfăţișînd un bilanţ în care atre- 
cut datorii neexistente și că a 
pus la o parte cea mai mare parte 
din suma ce a încasat din vinza- 
rea. unei case, iar procurorul fă- 
cînd apel, a minimă, Curte de 
Apel constată că diferenţa între 
activ și pasiv este cu mult mai 
mare și în consecinţă, îi majo- 
rează pedeapsa, nu se poate zice 
că s'a pus în sarcina inculpatului 
un fapt nou în apel, de oarece, 
este vorba de unul și acelaşi fapt, 
stabilit însă în apel în proporție 
măi mare, ceia ce Curtea de Apel 
eră în drept să facă în urma a- 
pelului procurorului. Cas. 11 No. 
122/912 în C. Jud. No. 24]912. C. 
Apel lași |, No. 394/911, confir- 
mată în recurs.
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CAPITOLUL II 

Despre delictele altor persoane decit falitul fără 
complicitate în bancrută 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 883. Prepusul sau 
reprezentantul  comercian- 
tului falit care în gestiunea 
lui încredinţată, sa făcut 
culpabil de vre una din fap- 
tele indicate la No. 2, 3, 4 
şi d din art. 876 şi la No. 
1 din art. 877, sau la art. 
880, se va pedepsi conform 
dispoziţiunilor pentru ban- 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 862. Linstitore o il 
rappresenlante del commer- 
ciante îallito che nella ges- 
tione affidatagli si e reso 
colpevole di uno dei fatti 
indicati nei numeri 2, 3, 4 
e 5 dellarticolo 856, e nel 
numero 1 dell'articolo 857, 
6 punito giusta la prima 
parte dell'articolo 861. 

crută frauduloasă. Egli € punito giusta il 
Com. 392, 401; Ital. 862. secondo capoverso dell'ar- 

ticolo stesso, se € colpevole 
di uno dei fatti indicati nel- 
l'art. 860. 

Bibliografie. V. Dimitriu curs; Degre III p. 230 urm.; C. Hamangiu în 
Dreptul No. 9/911; Vidari IX p. 242 urm.; Mas6 Darill p. 609 urm.; Ingaramo p. 570. 

  
Doctrină. 1. Faptele de bancrută simplă presupun o negligenţă 

din partea falitului și negligenţa se caracterizează ca o slăbiciune, o 
somnolenţă, o neputinţă a voinței. Insăși natura bancrutei simple 
respinge dar ideia că ea s'ar putea săvirși cu ajutorul complicităței, 
complicitatea presupunind o voință puternice înboldită prin coopera- 
ţiunea cu alţii. Falitul nu se poate disculpă că afacerile sale au fost; 
conduse de un a] treilea, care i'a cauzat și lui o daună prin reaua 
sa gestiune, căci el e în culpă că n'a priveghiat pe prepusul său. 

Falimentul totuși e o mare nenorocire, și dacă un al treilea 
la provocat priu negligenţa sa, interesul societăţei cere ca și ace- 
sta să fie pedepsit. Reprezintantul unui comerciant, care pierde de 
exemplu banii săi și banii străini în cărţi, şi pentru a putea plăti 
datoriile ajunse la scadență și a evită astfel alarma ce sar da de 
creditorii neplătiţi la termen, s'ar apucă să cumpere pe credit efecte 
cu intenţiunea, urmată de fapt, de a le revinde mai jos decit cursul, 
sau ar plăti pe un creditor mai colţat în prejudiciul masei, sau si- 
tuaţiunea fiind așa de precară, ar omite de a ţinea registre, sau 
n'ar ţinea exact inventarul anual, sau ar ţinea registre și inventarii
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necomplecte sau neregulate sau neoferind adevărata situațiune ac- 
tivă sau pasivă, ar comite o culpă gravă, căreia arfia se atribui 
falimentul patronului său. Fapta sa; merită dar să: cadă sub rigoarea 
legei penale. (Degre Il. p. 230 urm.) 

2. Prepusul nu lucrează în numele său propriu, ci în numele 
și pe socoteala patronului ; faţă de terții, el se consideră ca un man- 

datar ..... Pentru a dobindi calitatea. de prepus trebue neaparat să 
fie însărcinat cu conducerea și administrarea unui stabiliment co- 
mereial, fie principal, fie sucursală. El are o reședință statornică. El 
se deosebește de un comisionar, de un director de fabrică, de un 

"administrator legal al. unui. minor ce face comerţ, de agenţii 'comer- 
ciali ; nefăcind comerţ în numele său, nu poate fi considerat comer- 
ciant. (V. Dimitriu curs p. 441). 

3. Ce pedeapsă trebue să aplice instanţele de fond prepusului 
sau reprezentantului falit care, în gestiunea lui, s'a făcut el însuși 
culpabil de. fapte -ce constituese .delictele de bancrută simplă sau 
frauduloasă ? 1)... Vechiul art. 875 al codului nostru de comerciu din 
1887, reproducînd neschimbat. art. 862 codul de.comerciu; italian dis- 
tingeă pe prepusul sau reprezentantul de comerciu, culpabil de ban- 

cerută simplă, de acel culpabil de bancrută frauduloasă, pedepsind ca 
banerutari simpli pe acei: cari comiteau faptele specificate în artico- 
lele ce prevăd baneruta simplă, și, din contra, pedepsind ca baneru- 

tari frauduloși pe acei prepuși san reprezentanți care comiteau fapte 
ce alcătuiau baneruta frauduloasă. Nimie mai firesc şi mai logic, ca 

dispozițiunile penale ale acestui articol. . 
Ce se întimplă însă ? Legiuitorul nostru din 1895, “modificind 

cartea III-a a codului de comereiu referitoare la falimente. cu care 

ocazie a schimbat și numerotaţia articolelor. din codul comercial, 
modifică și. redacţia art. 875, devenit art 883, dispunind că prepușşii 
sau reprezintanții de comerciu ai falitului, ori cari ar fi faptele co- 
mise de dinșii, fie din acele cari formează numai banerută simplă, 

1). Afacerea se prezintă astfel: X, comerciant din Birlad, după un prim fa- 
“liment, deschide un magazin 'de galanterie pe numele soţiei sale, de la care aveă 
procură generală ce-i fusese dată chiar în.ziua începerei comerciului, fiind însărci- 
nat ca procurator prin însăși cererea de înscriere a firmei comerciale. Firma fiind 
declarată în stare de faliment, X a fostpus sub inculpare, conform art. 883 €. com., 
și cu toale că instrucţiunea: făcută în cauză nu constatase în sarcina.sa de cit ele. 
mentele bancrutei simple, totuşi aplicindu-i-se de tribunal textele relative la bancruta 
frauduloasă, conform art. 883; a fost condamnat la pedeapsa de un an inchisoare 
corecțională, minimul:ce i se putea da. Afacerea a venit în apel la 5 Marte 1910, 
cind sa produs divergență, care a fost rezolvată la 3 Mai 1910 prin respingerea a- 
pelului lui X. Recursul făcut în cauză de cel condamnat, a fost respins de Inalta 
Curte de Casaţie. : Ea -
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fie din acele cari alcătuesc baneruta frauduloasă, să fie pedepsiţi şi 
unii și alţii, laolaltă, cu pedeapsa bancrutei frauduloase. 

După cum vedem, legiuitorul din 1895, îndepărtindu-se de tex- 

tul italian ce-i servise de model în 1887, face o adevărată inova- 
țiune, în ceea ce privește pedepsirea acestor reprezintanţi de co- 
merciu, inovațiune ce este păstrată și de legiuitorul din 1902, care 
deși i-a schimbat redacțiunea în partea finală, totuș i-a lăsat ne- 

schimbat sensul ei, din punct de vedere al unei mai riguroase re- 
presiuni penale. De ce această agravare de pedeapsă pentru prepu- 
şii sau reprezentanţii cari nu s'au făcut culpabili de cit numai pentru 
bancrută simplă, agravate ce în aparenţă pare a fi și ilogică şi ne- 
dreaptă ? Şi în jurul acestei 'aparenţe de nedreptate și de lipsă Me 
logică, s'a format obiectul discuţiunei dintre apărătorul reprezintan- 
tului falitului și Ministerul public, într'o speţă recentă ce a avut loe 
înaintea, secţiei I a Curţei de apel din Galaţi. Apărătorul inculpatu- 
lui, între alte argumente prin care voiă să demonstreze că intenţia. 
legiuitorului nu putea, să fie în sensul acestei agravări de pedeapsă, 
ănalizind redacțiunea noului art. 883 cod. com., susținea că în spe- 
cie nu poate fi vorba de cît de o inadvertență sau omisiuui?, de 
oare ce nicăeri nu se pot vedeă motivele cari au putut detârmină. 
pe legiuitor să facă o așă de radicală schimbare şi-să mărească așă. 

de mult și de nejustificat pedeapsa unor oameni cari nu se făcuse 
culpabili de nici una din faptele grave ale banerutei frauduloase, ci 
de simple negligenţe în con lucerea comerțului. 

In primul loc, inadvertență nu poate fi, întru cit legiuitorul din 
1895 își exprimă destul de elar intenţiunea 'sa de a pedepsi pe pre- 
pusul' sau reprezintantul comerciantului falit, ehiar pentru fapte ce 
alcătuese numai bancruia simplă, cu pedeapsa banerutei frauduloase. 

Cum că aceaste a fost intenţiunea': precisă a legiuitorului din 1895, 
este că ea este întărită prin o redacţiune și mai clară ce o dă le- 

giuitorul - din: 1902, care, modificind la rîndu-i partea III-a a codului 
de comerciu relativă la falimente, precizează și mai luminos că: 
„prepusul: sau reprezintantul comerciantului falit care, în gestiunea 
lui îneredințatii, s'a făcut culpabil de vre una din faptele indicate la. 
No. 2, 3, 4 și 5 din art. 876, și la No. 1 din aut. 8/7, sau la aut. 

880, se va pedepsi conform dispoziţiuinilor pentru banerută fraudu- 

loasă“. Deci, nu poate fi vorba de inadvertenţă. Omisiune iarăși nu. 
poate fi, pentru că atit legiuitorul din 1895, cît și acel din 1902, au 
modificat și unul și altul redacţiunea acestui art. 883, sau ocupat, 
deci de cuprinsul lui, sehimbindu-i în mod intenţionat dispoziţiunile 
Jui eorecţionale, agravînd aceste dispoziţiuni, cu voinţa de a le a-
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gravă, legiuitorul din 1902 căutind chiar de a clarifică și mai bine 
senzul articolului, modificindu-i partea finală şi dindu-i o redacţiune 
mai precisă și mai lămurită în ceia ce privește agravarea pedepsei. 
Deci, nu poate fi vorba de omisiune. Dacă vre-o omisiune ar fi fost 
și dacă legiuitorii modificători din 1895 și 1902 a fi voit să păstreze 
neatinse dispoziţiunile din vechiul art. 875 similare art. 862 codul 
italian, atunci n'ar fi avut nevoe să schimbe vechea redactare a art. 
815, iar în cazul unei „omisiuni ea sar fi putut ușor recunoaște din 
lipsa de sens a art. 883, sau din redactarea trunchiată a cuprin- 
sului lui, 

Dar atunci, cari au fost motivele cari au determinat în prin 
rind pe legiuitorul din 1895 de a agravă pedeapsa presupușilor sau re- 
prezintanţilor comercianților faliţi? Aceasta este chestiunea care trebue 
lămurită. In expunerea sa de motive, legiuitorul din 1895 nu ne dă 
nici o lămurire asupra cauzelor cari lau determinat să agraveze pe- 
deapsa persoanelor prevăzute de art. 883 cod. com. Desbaterile par- 
iamentare de asemenea nu ne aduc nici o lumină în această privință. 
Expunerea de motive din 1895 spune numai atit: „Celelalte îmbu- 
nătăţiti de detaliu, modificări de procedură, fixarea cazurilor cînd se 
poate cercetă dreptul de opoziţie și de apel, agravarea de pedepse 
pentru bancrutari şi complici, nu au nevoe de un comentar special“. 
După cum vedem, nimic în ceea ce privește motivele care ne in- 
teresează. 

Deci, neputind găsi aceste cauze nici în expunerea de motive, 
nici în desbaterile parlamentare, vom încercă să le găsim în inten- 
țiunea legiuitorului și în spiritul ce a călăuzit pe reformatorul codu- 
lui de comereiu din 1895. Ne aducem aminte că motivul principa 
care a determinat și a silit pe legiuitorul din 1895 ca să aducă o 
radicală modificare în administraţiunea și urmărirea falimentelor a 
fost înmulțirea lor dăunătoare prestigiului comerciului și creditului 
nostru comercial în străinătate. Zeci de comercianţi din București şi 
din centrele principale ale ţărei, preferau să fie declaraţi în stare de 
faliment, de cît să facă faţă în mod cinstit plăţilor lor, din cauză că 
falimentul le oferea o sursă nesfirșită de ciștiguri incorecte dar re- 
pezi. și nici un desavantaj legal sau chiar moral. Era un fel de a- 
tracțiune a comercianților puţin serupuloși în spre faliment. Repre- 
siunea penală, aproape iluzorie, nu putea să pună nici o barieră a- 
cestui mers ascendent al falimentelor. Deşi mare parte din aceste 
falimente erau frauduloase, unele din ele erau clasate în lipsă de 
dovezi legale, iar cele mai multe se terminau cu o pedeapsă deri- 
zorie de 50 sau de 100 lei amendă, calificate fiind de instanţele de
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fond drept banerute simple. Iar pasivul falimentelor din întreaga ţară, 
atingea cifrele de 10 pină la 15 milioane pe fie care an, cu cari sumi 
creditorii erau păgubiţi. Alarmat cu drept cuvînt de această stare de. 
lucruri îngrijitoare pentru creditul nostru comercial, legiuitorul din 

1895 hotări modificarea Cărţei a III-a codului comercial referitoare - 
la falimente, înființind sindici-magistrați pentru administrarea mai 
serioasă a falimentelor, introducind o mulţime de dispoziţiuni folosi- 
toare urmărirei mai riguroase a bancrutelor, agravînd pedepsele ban- 
crutarilor simpli și frauduloși, eliminind pedeapsa cu amendă chiar 
în materie de bancrută simplă și întroducind chiar pentru acest sim- 
plu delict, un minimum de pedeapsă de 15 zile, sub care judecătorii 
nu se puteau cobori. In acest spirit de îngrijorare a stărei grave în 
care ajunsese chestiunea falimentelor la noi în ţară, în aceste inten.- 
ţiuni salutare de a pune o barieră mersului ascendent al acestor in- 
solvenţe frauduloase, trebuește să căutăm motivul real și adevărat 
al agravărei pedepsei din art, 883 codul de comereiu. Tendinţa ge- 
nerală a modificărilor materiei falimentelor făcută în 1895, a fost, 
represiunea mai riguroasă a bancrutelor prin agravarea pedepselor. 

Dar în afară de acest spirit de care a fost călăuzit legiuitorul din 
1895, explicaţiunea agravărei pedepsei ce trebue aplicată prepușilor 
şi reprezintanților comercianților faliți cuprinsă în art. 883 cod. com. 
o găsim și în caracterul special și caracteristie al acestui delict, 
pentru că în afâră de bancruta simplă imputată, în cazul cel mai 

bun, unor asemenea prepuşi sau reprezintanţi ai comercianților. fa- 
liţi, fapta lor este dublată și de un alt delict, acela al „abuzului de 
încredere“ față de persoana comerciantului pe cari ei îl reprezintă 
şi ale cărui afaceri ei le periclitâază și le compromit prin fapta lor. 
Din cauza imprudenţei sau negligenţei lor, din culpa lor deci, se 
provoacă falimentul și se aduce discreditul comerciantului pe care 
ei îl reprezintă. Ei lucrează pe baza și în puterea unui mandat, de 
care au abuzat, compromițind într'un moment dat întreg comerciul . 

și deci întreaga situuțiune economică a mandantelui lor. lată deci 
partea special gruvă a responsabilităței penale a acestor prepuși 
sau reprezintanți, și deci necesitatea agravărei pedepsei lor, cuprinsă 
în modificarea din 1895 a art. 883, chiar cind ei se fac culpabili de 
bancrută siinplă. In această privinţă, doctrina italiană ne dă lămuriri 
preţioase cu privire la natura specială a acestui delict şi la necesi- 
tatea ca el să fie pedepsit cit mai riguros. Și să se noteze bine, . 
după cum am arătaţ mai sus, că textul art. 862 codul de comerciu 

italian, nu cuprinde agravarea introdusă de legiuitorul nostru din 

1895, el păstrind sensul primitiv pe care Pa avut și art. nostru 875
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codul de comerciu, în prima sa redacţiune din 1887, adică distingînd 
între faptele și pedepsele respective ale bancrutei simple şi frau- 
duloase. : 

In adevăr, doctrina italiană, reprezintată prin Vidari, Alfani, 
Vivante, Bonelli și Longhi, este unanimă a recunoaşte că în ceia ee 
privește prepusul sâu reprezintantul comerciantului falit : „la sua 
responsabilită riesciră tanto păi grave in ' quanto che egli tradi, oltre 
la fiducia dei terzi, guella del suo preponente“. Iar mai departe: „la 
vesponsabilită, delbinstitore o del rappresentante preposto a un dato 
commercio a 0 um dato esercizio, se non & maggiore di quella che a- 
vrebbe incorso lo stesso commerciante, perchă alla violazione di doveri 
împosti chi esercita îl comnercio si aggiungerebbe per Vinstitore o rap- 
presentante la violazione di specaali doveri che dirivano dal mandato, 
non 8 certamente minore“ 1). Vidari, după ce arată că falimentul a- 
cestor reprezintanţi și prepuși (institori) poate agravă în modul cel 
mai dăunător condiţiunea patrimonială şi juridică â comerciantului 
ce ei represintă, precum şi a creditorilor acestuia, vorbind de pe- 
deapsa ee instanţele de fond trebue să 'le' aplice, cu toată deosebirea, 
ce legiuitorul italian o face în art. 862 între faptele și pedepsele de 
bancrută simplă şi frauduloasă, totuși sfătuește că: „tale applicazione 
deve essere fatta contra gli institori &d i rappresentaânti con măggior 
rigore, che non se si trattasse dello 'stesso principale. .. & cid perche 
quelli sono colpevoli di aver violata la fede în essa riposta dal prin- 
cipale“ 2). 

lată deci o nouă explicare pe care ne-o procură doctrina ita- 
liană în găsirea genezei și â motivelor cari au determinat pe'legiui- 
torul nostru din 1895 să agraveze pedeapsa cuprinsă în art. 893 C. 
Com. înlăturind distinețiunea ce o făcea codul de comerţ din 1887. 
Caracterul. special grav şi sui ' generis al acestor delicte pe cari doe- 
trina italiană le recomandă rigoarei judecătorilor, iată. încă una din 
cauzele cari au contribuit la schimbarea în sens mai sever al cu- 
prinsului art. 883. Deci nu poate fi. vorba nici de eroare, nici de 
inadvertenţă, nici de omisiune, așa că juridic și -cu bună dreptate 
Curtea de apel din Galaţi în decizia citată, care a fost confirmată și 
de Casaţie zice: „intru cit textul actual nu distinge, nici' judecătorul 
nu trebue să distingă. ci urmează să aplice legea așa cum este, nu 
așa cum a fost şi nici cum trebue să fie“. 0. Hamangiu în Drep. 
tul No. 9/941. - 

1). Silvio Longhi «La Bancarotta» p. 188 și 189 ; Vivanite, «'rattito» vol. 1 p. 
259. Vidari «Corso di dirilto comercidle», vol. IX p. 245. Gustavo Bonelli «el făl- 
limento» vol. VII p 1% urm.; Alfani «La Bancarolta» p. 180. 

2). Vidari op. cit. p. 246, 
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Jurisprudenţă. În penal conf. 
art. 883 C. Com. Iprepușii şi re- 
prezintanții nau pot fi condamnaţi 
ca bancrutari frauduloși pe baza 

“art. 882 C. Com. de cît dovedin- | 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 884. In caz de fali- 
menit a unei societăţi în co-. 
mandită, prin acţiuni sau 
anonimă, administratorii și 
directorii ei vor fi pedep- 
siţi după dispoziţiunile art. 
881, dacă falimentul a pro- 
venit din culpa lor sau dacă 
nu au fost îndeplinite dis- 
poziţiunile art. 92, 93, 9, 
96, 101, 104, 142, 146, 147, 
148, 157, 168, 173, 174, 175, 
178, 179,.182, 183 şi 184, 
sau dacă sunt culpabili de 
vre unul din faptele arătate 
la No. 2, 3, 4 şi 5 ale art. 
876 şi la No. 1, 3 şi 4 ale 
art. 877. 

Ei se vor pedepsi cu a- 
ceiași pedeapsă, dacă sunt 
culpabili de vre unul din 
faptele indicate la art. -880. 
Asemenea și: | 

1. Dacă au omis cu: dol 
de a publică contractul so- 
cial și schimbările ulteri- 
oare în modurile prescrise 
de lege ; 

2. Dacă au arătat în mod 
falș capitalul subscris sau 
vărsat ; ă 

3. Dacă au distribuit so- 
cietarilor dividende evident 
fictive şi cu chipul acesta, 
au micşorat capitalul social;   
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du-se că sunt prepușii și repre- 
zintanţii unui comerciant falit. 
„0. Apel Craiova II No. 139/9911 

în Pagini Juridice No. 82/911. 

CODUL COM. ITAMAN 

Art. 863. Nel caso di fal- 
limento di” una societă in 
accomandita per azioni od 
anonima, gli amiministratori 
e i direttori di essa sono pu- 
niti giusta la prima parte 
dell'articolo 861, se per loro; 
colpa € avvenuto îl falli- 
mento o non îurono adem- 
piute le disposizioni degli 
articoli 91, 92, 94, 95, 9, 
101, 104, 140, 144, 145, 146, 
155, 166, 171, 172, 173, 176, 
177, 180, 181 e 182, ovvero 
se sono colpevoli di uno dei 
iatti indicati nei numeri 96, 
3%, 40 e 50 delt'articollo 856, 
e nei numeri 19, 30 e 40 del- 
l'articolo 587. 

Essi sono puniti giusta il 
secondo capoverso dell'ar- 
ticolo 861, se sono colpe- 
voli di uno dei fatti indi- 
cati nell'articolo 860, ed i- 
noltre : | 

lo se hanno omesso con 
dolo di pubblicare il con- 
traito sociale ed:i sueces- 
sivi cambiamenti nei modi 
stabiliti dalla legge ; 

2 se hanno falsamente . 
indicato il capitale sotto- 
scritto o versato ; 

3% se hanno dato ai socii 
dividendi  manitestamente 

37
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9. Dacă au ocazionat cu | nonsussistenti ed hanno con 
dol. sau prin mijlociri de | ciodiminuito il capitale so- 
operaţiuni doloase, falimen- | ciale; 
tul societăţei. 40 se hanno îatto con dolo 

Com. 114, 122, 150, 169, prelevamenti “superiori a 
209 $ 2, 266; Ital. 863; Belg. | quelli concessi nellatto di 
576. societâă : 

9 se hanna cagionato con 
dolo o per conseguenza di 
operazioni dolose il falli- 
mento della societă. 

Bibliografie, Degrt III p. 231 urm.:; Vidari IX p. 246 urm.; Mase Dari II p. 614 urm.: Ingaramo p. 570 urm. 

Doctrină. Dispoziţiunile art. 884 (it. 863) sunt aplicabile și ad- 
ministratorilor cari fără a fi autorizați se amestecă în gestiunea so- 
cietăţei, însă acest text nu poate fi aplicabil și funcţionarilor socie- 
tăților în comandită prin acţiuni sau anonime, pentru că nu au nici 
calitatea nici responsabilitatea unor reprezintanţi ai societăței. Contra 
acestora însă sunt aplicabile pedepsele de banerută dacă se va sta- 
bili complicitatea lor în conducerea, neregulată a afacerilor, din care 
cauză societatea a fost declarată în stare de faliment. Mase Dari 1] 
pag. 617 urm. - 

Jurisprudenţă. Imprejurarea că | ministratorii acestei societăţi care 
o societate -nu este legalmente | de fapt exercită comerțul. 
constițuită, nu înlătură pedeapsa C. Cas. Roma 18 April 1891 An- 
de banerută, preserisă pentru ad- | nuario p. 8: 

  

CODUL COM. ROMIN CODUL COM. ITALIAN 

Art. 885. Judecătorulsin- | Art. 864. II curatore del 
dic al falimentului, care se | fallimento colpevole di mal- 
va fi făcut culpabil de mal- | versazione nella sua ammi- 
versaţiuni în administraţiu- | nistrazione € punito colla 
nea sa, se va pedepsi cu | reclusione, e se il danno re- 
maximul închisorei; iar| cato € leggiero col carcere. 
dacă paguba cauzată este | non minore di tre mesi. 
mică, închisoarea se va pu- Se il curatore non si e 
tea reduce pină la trei luni. | reso colpevole che di ne- 

Dispoziţiunile acestui ar- | gligenza, € punito col car- 
ticol se vor aplică aseme- | cere daun mese ad un anno: 
nea auxiliarilor şi celor în- | e con multa estensibile a 
sărcinaţi de către judecăto- | lire trecento. Queste pene 
rul sindic cu executarea | possono anche applicarsi se-  
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operaţiunilor falimentului. | paratamente secondo le cir 
Com. 731, 732, 737, 740; | costanze. 

C. Pen. 8, 346; Ital. 864;| Le disposizioni del pre- 
Fr. 596; Belg. 575, 4. sente articolo si applicano 

anche ai coadiutâri ed in- 
caricati del curatore nell'e- 
secuzione delle operazioni 
del fallimento. 

Bibliografie, Degre [II p. 235 urm.; Vidari IX p. 259 urm.; Mase Dari 11 p. 623 urm.: Namur UI p. 363; Garraud V p. 377 urm. 
Notă. În art. 878 al legei din -1887 figură al. 2: „Dacă sindi- 

„cul nu s'a fieut culpabil de cit de negligenţă, el va fi pedepsit cu 
„închisoare de la o-lună la un an și eu amendă penală pînă la 300 
„lei. Aceste pedepse se pot aplică și separat după împrejurări“. 

Acest aiiniat prin legea din 1895 a fost suprimat şi nu a mai 
fost admis în legea din 1902. De aci rezultă că cuvînțul „malversa- 
fini“ se referă atit la cazurile de delict în care există intenția de- . 
lictoasă cit și în cazurile de negligenţă, deși intenția n'ar există, 

Dovada ne-o dă desbaterile din 1887: - 
__D. O. Ciocazan: Aşi voi să mi se spună de onor. d. raportor 

ce înțelege prin cuvintul malversafiune ?- D-voastre ați făcut un nou 
cod. comercial, și eu toate acestea puneţi în el acest cuvînt, care 
numai rominese nu este. De aceea eu vă'rog să schimbaţi acest cu- 
vint. Am întrebat pe un domn comerciant de lingă mine ce se înţe- 
lege în comereiu prin acest cuvînt, şi d-sa mi-a spus că nu ştie. 

D. vice-președinte : D. comerciant pe care laţi întrebat d-voa- 
stră, cunoaște foarte bine codul de comereiu şi termenii lui; și dacă 
va răspuns astfel a voit numai să se facă că nu știe. Cu toate a- 
cestea putem să facem o explicare în parantesă. 

D. P. Borş: O naţiune cu cît înaintează în cultură, prin ur- 
mare, și în știința dreptului, cu atît simte necesitate de cuvinte noui. 

In știința juridică comereială, cind sindicii fac o gestiune rea, 
fie prin deturnare sau nu, prin care se aduce prejudiciu masei cre- 
ditorilor, aceasta se numește malversațiune. 

D. 1. Sturdza: Puneţi: întrebuințare rea. 
D. vice-președinte: Se va explică prin o notiţă. 

„(Vezi desb. Ad. Dep. pe 1887 pag. 1227). 
CODUL COM. ROMÎN | CODUL COM. ITALIAN 

Art. 886, Se vor pedepsi | . Art, 865. Sono puniti col- 
cu maximul închisorei acei | la reclusione sino a cinque 
cari, deși n'ar îi eompliei în | anni coloro che senza com- 
bancrută, se vor dovedi eul- | plicită in bancarotta sono 
pabili. convinti : 

1. Că într'un faliment, eu 10 di avere in un falli-
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bună ştiinţă, au distras, tăi- 
nuit sau disimulat, prin de- 
clarațiuni publice sau pri- 
vate, bunuri mobile sau 
imobile de ale îalitului; 

2. Că, în mod fraudulos, 
au produs în faliment cre- 
anţe simulate, în numele lor 
propriu sau prin persoane 
interpuse; 

3. Că au săvirşit vre unul 
din faptele arătate în art. 
880, exercitind comerciul 
sub numele altuia sau sub 
nume simulat. Aceiași pe- 
deapsă se va aplică şi co- 
merciantului care şi-a pres- 
tat numele. 

Ascendenţii, descendenţii, 
afinii şi soţul falitului, cari 
cu ştiinţă vor fi distras sau 
tăinuit valori sau alte lu- 
cruri aparţinînd falimentu- 
lui, se vor pedepsi cu în- 
chisoare corecțională. 

Com. 879, 888; C. Pen. 
8,48 şi urm. 33, 307; Ital 
865 ; Fr. 593, 594; Belg. 575, 
10. 2, 

Art, 

  

886 

mento scientemente distrat- 
to, ricettato o in pubbliche 
o private dichiarazioni dis- 
simulato beni mobili o im- 
mobili del fallito ; 

2 di avere fraudolente- 
mente proposto nel îalli- 
“mento in proprio nome o 
per interposta persona cre- 
diti simulati ; 

30 di essersi resi colpe- 
voli dei fatti indicati nell' 
articolo 860, esercitando il 
commercio sotto altrui no- 
me o sotto nome simulato. 
Al commerciante che sci- 
entemente presto il nome 
si applica la stessa pena. 

| discendenti, gli ascen- 
denti, gli affini nelle stesse 
linee ed il coniuge del îal- 
lito che scientemente aves- 
sero dislratto o ricetiato 
valori od altre cose appar- 
tenenti al fallimento sono: 
puniti col carcere. 

Bibliografie, Degră III p.236 urm.; Vidari IX p. 262 urm.; Mas€ Dari 
II p. 631 urm.; Rivăre p. 79% urm.; Namur III p. 359 urm.; R. Garraud. V. p.378.. 
urm. ; Rogron p. 1262 urm.; Cezărescu-Dan p. 267 urm.; Ingaramo p. 571 urm. ; Co- 
hendy-Darras p. 252 urm. 

Jurisprudenţă. 1. Este culpabil 
de complicitate la banerută frau- 
duloasă cel căruia i se subinchi- 
riază de către falit, înainte de a 
fi declarat ca falit, o prăvălie ce 
nu avea drept să subinchirieze, și 
a trecut în acea prăvălie pe nu- 
mele complicelui, mărfuri ce luase 
pe credit și aceasta pe timpul 
-cind dejă se pregătea, de faliment 

și în scop de a frusiră pe credi- 
torii săi. C. Cas II No. 419/90 
Bul. p. 527. 

2. Dacă ineulpatul este datju- 
decăţei pentru faptul că ar fi pre- 
zintat creanţe simulate la masa 
falimentului, instanța penală nu 
este chemată a se pronunță decit 
asupra chestiunei de a se ști dăcă 
numitul este sau nu culpabil de:



Art. 886—887 

“faptul că a produs în mod fraudu- 
los în faliment creanţe simulate, și 
nu poate să decidă că ele trebuese 
admise la pasivul falimentului. 

C. Cas Il No. 256/91 Bul. p. 
176. r 

3. Elementul indispensabil care 
schimbă pe cumpărător în deli- 
evenț. este ca să fi cumpărat a- 

cele lucruri pe un preţ mie, cu 
bună știință că vînzătorul le vin- 
dea atit de ieftin pentru a realiză 
mai iute sumele de bani, în scop 
de a păgubi pe creditorii săi. 

Că în speţă, cumpărătorul, re- 
curentul de azi, cerea de la Curie 
voie să producă experţi, pentru 
a dovedi că dânsul nu cumpărase 
acele obiecte pe un preţ vil și 
că prin urmare dinsul plătind 
pentru acea marfă adevărata ei 
valoare, nu păgubise pe creditorii 
vinzătorului și astfel dispărind în 
speţă prejudițiul, dispărea și ori 
„ce intenţiune frauduloasă din par- 
te-i și dinsul nu mai puteă fi con- 
damnat. Curtea refuzindu-i dove- 
direa prețului mărfei prin experţi 
și condamniîndu-l la închisoare, 
Va privat de dreptul aparărei. 

C. Cas 11 No. 541/92 Bul. 1892 
p. 1020 urm. 

4. În principiu proba culpabili- 
tăței unei persoane are a fi făcută 
de cel ce acuză. ! 

Astfel cînd o persoană a fost 
dată în judecată corecțională 
pentru că în mod fraudulos, ar fi 
produs în faliment creanţe simu- 

CODUL COM. ROMÎN . 

Art. 887.. Creditorul care | 
va fi stipulat cu falitul sau 
cu altă persoană, avantagii 
în folosul său propriu pen- 
tru votul său în deliberările 
falimentului sau în cererea 

      

581 

late, de și creanţele sale presu- 
puse simulate fuseseră verificate 
şi admise ca valabile la masa 
credală, sarcina de a probă simu- 
laţia acelor creanţe incumbă mi- 
nisterului public. 

C. Cas. 11 No. 197/98. Bul. Cas 
p. 465. 

5. Nu este necesar ca pre- 
zintarea și afirmarea unei creanţe 
simulate să aibă loc în interesul 
falițului, legea nu cere aceasta; 
asemenea nu cere legea existenţa 
concertului fraudulos dintre ere- 
ditori şi falit ; 

C. Cas fr. 2 Mai 1840, 19 Nov. 
1859. 

6.... însă” pentru a fi aplicabil 
art. 593 fr. (886 romin) cod. com., 
este necesarsă se declare creanța 
în formele prescrise la art. 496 
fr. (770 romîn) cod. com. 

Cas fr. 13 Marte 1851. 
7. Pedeapsa văzută în art. 594 

fr. (886 romîn) cod. com., are loe 
fără a se face distinețiune dacă 
faptul s'a comis în interesul fali- 
tului sau în interesul personal al 
făptuitorului. 

Cas. fr. 2 April 1853, 27 Ian, 
1877; Apel Dijon 23 April 1879. 

8... și fără a se distinge că 
faptul s'a comis anterior sentinţei . 
daclarative de faliment, dacă este 
stabilit că în momentul comiterei 
faptului, încetarea plăţilor era cu- 
noscută, 

Apel Dijon 23 April 1879. (No. 5 
—8 în Cohendy-Darras). 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 866.11 creditore che 
ha stipulato col îallito o con 
altra persona vantaggi a 
proprio favore per il voto 
nelle deliberazioni del falli- 
mento o sulla domanda di
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de moratoriu,sau acela care 
prin alte moduri decit cele 
prevăzute în art. 880, îşi va 
fi procurat avantagii în sar- 
cina activului falimentului, 
se va pedepsi cu închisoare 
pînă la un an şi cu amendă 
pină la 2,000 lei. - 

Com. 836, 843, 848 şi urm. 
888, C. P. 347; Ital. 866; Fr. 
597; Belg. 575, 3. 

Art. 

  

887. 

moratoriă, 0 che in modi 
diversi da quelli preveduti. 
nell articolo 860, şi procuro 
vantaggi a carico dell'attivo 
del iallimento, €  punito 
colla detenzione sino ad un 
anno e con multa sino a 
lire duemila. 

La detenzione pus esten- 
dersi a due anni se il cre- 
ditore e membro della de- 
legazione di sorveglianza, 

Bibliografia articolele precedente. 

Jurisprudenţă. 1. După art. 887 
e. com. se fac pasibili de pe- 
deapsa -aratată întinsul și acei 
ce se vor dovedi culpabili că în 
mod fraudulos au produs în fali- 
meni creanţe simulate în numele 
lor propriu. 

0. Cas. Il No. 565/97 Bul. p. 
1349 urm. ” 

2. Fiind vorba de admisibili- 
tatea probei testimoniale cerută 
-de unii creditori ce au votat con- 
cordatul pentru a dovedi că alţi 
creditori, ar fi fost nişte creditori 
închipuiţi, interpuși de alţi eredi- 
tori cărora şi-au stipulat avan- 
taje în detrimentul minorităţii 
creditorilor, ştiut fiind că admisi-. 
bilitatea probei testimoniale este 
lăsată de legiuitor Ja suverani- 
tatea, jndecătorului, urmează că 
instanța judecătorească este în 
drept de a apreciă utilitatea as- 
cultărei marterilor și a-i respinge, 
“cînd nu sunt trebuincioși în cauză 
față cu faptele cauzei. 

C. Apel Iaşi II No. 6/94. (Es- 
tras din cod. com. adnotat de Br. 
Antonescu No. 98 p. 400). 

3. Acţiunea publică decurgînd 
din delictul prevăzut de art. 887   cod. com. se prescrie prin trece- 

rea termenului de 5 ani dela co- 
miterea lui, adică din momentu- 
în care un creditor stipulează al 
vantaje pentru votul său la deli- 
berările falimentului. 

Acţiunea civilă prevăzută de art 
888 C. Com.allși IlIse prescrie și 
dinsa tot prin 5 ani conform prin- 
cipiului stabilit în art. 593 și 594 
pt. p., aplicindn-se chiar în cazul 
cînd delictul ar fi prevăzut de co- 
dul penal sau alt cod, ori de o 
lege specială. 

Acţiunea civilă mai sus indicată . 
poate fi intentată înaintea tribu- 
nalului de comerţ, atunci cînd ea 
nu a fost.propusă înaintea instan- 
ţei penale sau cînd a intervenit 
o ordonanţă de neurmărire sau o 
sentință absolutorie. 

Trib. Iifov Com. 29 Nov. 1898; 
Dreptul No. 16/99. 

4. Creditorul care va fi stipulat 
fie cu falitul, fie cu ori cari alte 
persoane, avantaje particulare 
pentru a-și da votul său în deli- 
beraţiunile falimentului, se pe- 
depsește conform. art. 887 C. Com. 
și această dispoziţiune se aplică 
nu numai creditorului ci față cu 
ori cine care are dreptul și cali- 
tatea de-a votă in deliberările



Art. 

falimentului și face o asemenea 
stipulațiune. 

Asttel, un: mandatar care repre- 
zinţă pe nnul sau mai mulți ere- 
ditori, dacă făce o asemenea sti- | 
pulațiune, dînsul este pedepsit 
conform sus citatului text de lege 
și această soluțiune nu poate î 
schimbată nici chiar în cazul cînd 
beneficiul stipalaţiunei ilicite a 
mandatarului u fost remis în ur- 
mă de acesta mandanţilor săi. 

C. Cas. II 15 Iunie 1599. Bul. 
p. 829. 

5. Pentru ca un creditor akfa- 
„limentului - să fie pasibil de pena- 
litatea prevăzută de art. 887 se 
cere: Ca presiunea să se fi exer- 
citat asupra falitului în vederea 
concordatulni, adică ereditorul să 
fi pretins sau primit supracotă 
pentru a-i da vot favorabil sau 
mai bine pentru a-i înlesni vota- 
rea concordâtului și că acest fapt 
să se fi petrecut anterior eoncor- 
datului, textul vizind o speculă 
în vederea votărei acestui con- 
cordat. Prin urmare cînd polițele 
sau dai în urmă, aceasta nu con- 
stituie un delict ele putind fi date 
de falit în urmă pentru a repară 
pagubele pricinuite prin falimen- 
tul său. 

Trib. Iifov ILF No. 133/99 în 
C. Jud. No. 10/99. 

6. Articolul 887 cod. com. dis- 
pune că creditorul care ar fi 
stipulat, fie cu falitul, fie cu ori 
care alte persoane, avantajii par- 
ticulare pentru a'şi da votul său 
în deliberaţiunile falimentului, va, 
fi pedepsit, această dispoziţiune 
care are de scop dea gavantă le- 
galitatea, operaţiunilor falimentu- 
lui și de-a menţine egalitatea în- 
tre creditori, trebue să fie apli- 
cată față cu ori cine care are 
dreptul şi calitatea de a votă în 
deliberările falimentului. 

. 

  

887 583. 

Art. 887 citat vorbește în spe” 
cial de creditor, pentru că de or- 
dinar și în genevalitatea cazurilor 

"ereditorul este acela care se pre- 
zintă în persoană în adunările con- 
vocate de operaţiunile falimen- 
tului. ăi 

Dacă stipulaţiunea emană de la: 
mandatarul prin care creditorul a 
fost reprezintat, responsabilitatea, 
pâuală trebuie să cadă asupra 
mandatarului, cînd s'a constatat 
că el este care a întrebuințat ma- 
nopere frauduloase, ca în speţă. 

Această soluțiune, nu poate fi 
schimbată chiar și în cazul cînd 
beneficiul stipulaţiunei ilicite a 
mandatarului a fost remis în urmă 
de acesta creditorului de oare ce 
delictul” se găseşte pe deplin con- 
sumat prin singurul fapt al stipu- 

_laţiunei unui avantaj particular 
destinat să recompenseze votul 
dat în deliberări cum și prejudi- 
țiul cauzat pentru masa ceredito- 
rilor, în urma acesței stipulaţiuni 
executate. 

C. Cas. 1 No. 507/99 Bul. 1899 p. 
832; C. Cas. II No. 1272/902 Dr. 
11/903; 0. Apel Buc. III No. 
1071/901 C. Jud. No. 34/902 pag. 
281. 

7. Este radicalmente nulă stipu- 
laţiunea dintre creditor și falit în 
„vederea unui vot favorabil la con- 
cordat, chiar dacă ar fi sub forma 
unui împrumut făcut falitutui con- 
cordatar; și această nulitate nu 
dispare, nici nu poate fi ratificată 
prin 0 executare voluntară. nici 
prin preseripţia cincenală stabiliță 
pentru acţiunile în nulitate; nu- 

„litatea are loe chiar cînd avanta- 
jele particulare stipulate nu ar fi 
în sarcina falimentului. 

Cas. Roma 11 Febr. 1892; Apel 
Torino + lunie 1892; în Ingaramo. 

8. Formula generală de care se 
servește art. 597 fr. (887 rotiiîn)
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cod. com. cuprinde toate ipotezele 
în cari un creditor poate fi che- 

„mat a votă, și orieare ar fi titlul 
său în deliberaţiunile falimentului. 
Legea nu “face distineţiune dacă. 
votul creditorului, căruia s'a făcut 
avantaje,—ar rămiînea fără efect, 
prin neomologare, sau prin nein- 
deplinirea formalităţilor legale. 

Cas. fr. 20 Marte 1852, 22 Iunie 
19577. 

9.... și chiar în caz, cînd avan- 
tajele stipulate, au fost promise 
de un terţiu și n'ar cădea în sar- 
cina falimentului; căci legea nu 
face distineţiune și înţelege a pe- 
depsi pe ori cine speculează vo- 
tul său în deliberările unui fali- 
ment. 
"C. Cas. fr. 9 August 1862, 2 

April 1863, 11 Feb. 1875; Apel 
Lyon 20 lan. 1869; Apel Aiz 16 
Iunie 1870: Ape Paris 5 Marte 
1879, 17 Iunie 1887; Apel Bor- 
deauz | Dec. 1887. 

10. Asemenea nu interesează, 
dacă votul s'a dat de creditor în- 
suși sau de un mandatar al său: 

Cas. fr. 2 April 1863; 
Se cere numai ca votul să fi 

„fost dat. 
„Cas. fr. 9 Aug. 1862, 22 Iunie 

1877. 
11. Cade sub prevederile art. 

597 fr. (887 romin) și cazul cînd 
stipulațiunea unor avantajii în 

CODUL COM. ROMÎN 

Art. 888. In cazurile pre- 
văzute de cele două articole 
precedente, sentinţa penală 
de condamnare va trebui 
să ordone: 

1) Reintegrarea, dacă este 
cazul, la masa creditorilor 
a bunurilor sau valorilor 
distrase şi restituirea celor   

Art. 887—888 

sarcina activului falimentului se 
va fi urmat, chiar dacă nu ar fi 
intervenit un concordat, sau o 
cerere de moratoriu ; delictul e- 
xistă prin acest fapt independent 
de. concordat, și chiar înainte de 
faliment, însă numai după înce- 
tarea plăţilor, destul să rezulte 
avantaje prejudiciabile intereselor 
masei falimentului. 

Cas. fr. 17 Nov. 1890. . | 
12. Dispoziţiunile acestui arti- 

col nu se pot aplică în eaz cînd 
înainte de faliment iun terțiu ga- 
rantează. creditorului plata de că- 
tre falit și creditorul consimite a 
acordă un termen debitorului, 
dacă însă se constată că eredito- 
rul n'a luat aceste măsuri în ve- 
derea votului său în deliberările 
falimentului. | 

Apel Aiz 28 Febr. 1868; Cas. 
fr. 10 lan. 1883; Apel Paris 17 
lunie 1887; Apel Bordeaux 29 
Febr. 1888. 

13. Angajamentul luat de falit 
către unul din creditorii săi, după 
concordat, de a-i plăţi ereanţa 
întreagă este valabil și licit, de- 
curgând din o obligaţiune natu- 
rală, 

Cas. fr. 29 April 1873; Apel 
Bordeauz 24 Aug. 1819; Apel 
Rennes 8 lan. 1872. No. 8—13 în 
Coheudy-Darras. 

CODUL COM. ITALIAN 

Art. 867. Nei casi prevâ- 
duti nei due articoli prece- 
denti, la sentenza penale di 
condanna deve ordinare : 

1. La reintegrazione, ove 
ne sia il caso, presso la 
massa dei creditori dei beni 
o dei valori sottratii e la 
restituzione a chi di ragi-



Art. 

în drept a sumelor ce cre- 
ditorele primise fără să-i 
fi datorat. 

2) Despăgubirea daunelor |: 
pentru sumele cite s'au con- 
statat, cu rezerva despăgu- 
birei şi a altor daune mai 
mari dacă sar dovedi în 
urmă. | 

3) Anularea în -privinţa 
tuturor! şi chiar a îalitului 
a convențiunilor particulare 
ce vor fi fost încheiate pen- 
tru a procură creditorilor 
avantagiile menţionate în 
articolul precedent. 

Dacă cererile pentru obi- 
ectele sus indicatenu au fost 
propuse în instanţa penală, 
sau dacă, fiind propuse, a 
intervenit o ordonanţă - de 
neurmărire sau o sentință 
absolutorie, acele cereri vor 
putea fi în urmă întroduse 
și judecate înaintea tribu- 
nalului de comerciu. 
Com. 886, 887, 3%0 $ 8, 

998; Pr. Pen, 11,129; Ital. 
867; Fr. 595, 598; Belg. 
579, 580. | 

Bibhografia la art. 886. 

Jurisprudenţă. 1. Tribunalul co- 
recțional este competent a recu- | 
noaște existența unuia din faptele 
văzute în art. precedente, pentru 
4 pronunță nulitatea convenţiunei 
și pentru a ordonă, dacă este ca-.: 
zul, la restituire bunurilor sau va- 
lorilor distrase. 

Cas fr. 23 Mai 1846. 
2. Tribunalul comercial este 

competent a sfatuă asupra acţiu- 
nei în nulitate, chiar “dacă con- 
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one. di quanto il creditore 
avesse indebitamente rice- 

“vuto ; 

2. II risarcimento dei dan- 
ni nella somma che giă 
fosse accertata, salvo sem- 
preil risarcimento deidanni 
maggiori da provarsi ; 

3. La nullită, rispetto a 
luiti ed anche rispetto al 
fallito, delle  convenzioni 
pariicolari che fossero state 
„conchiuse per procurare al 
creditore i vantaggi accen- 
nati nell articoloprecedente. 

Se le domande per gli 
oggetti sopra indicati non 
sono proposte nel giudizio 
penale o se fu pronunciata 
sentenza di non arsi luogo 
a procedere o di assoluzi- 
one per un motivo diverso 
da quelli indicati nel/'arti- 
colo 6 del codice di proce- 
dura penale, le controversie 
che riguardano le dette do- 
mande sono giudicate dal 
tribunale di commercio. 

vențiunea atacată este constatată 
printrun act de notariat. 

Trib. Seine 6 Ian. 1870; Cas fr. 
29 Iunie 1874. 

3. Acţiunea în nulitate, deri- 
vind dintr'un faliment, compe- 
tința aparține nu tribunalului do- 
miciliului falitului, ci tribunalului 
de comerţ care a declarat fali- 

- mentul. , 
Cas. fr. 29 lunie 1854, No. 1—3 

în Cohendy-Darras.
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Articole din Codicele Comercial privitoare la proce- 
dura falimentară. 

Art.'904. Al. ultim : In contra hotăririlor pronun- 
țate în materie de faliment, termenul de apel va fi de 
15 zile. (Com. 319, 944; Pr. Civ. 74, 137). 

- Doctrină. Asupra termenulni-de apel contra sentinţelor prin 
care se respinge cererea, de declarare in faliment sunt două păreri 
L) Că termenul e de o lună de la pronunțare sau comunicare, pe mo- 
tiv că lipsește textul care .să deroage dela normele dreptului comun 
în materie enmercială, iar regulele indicate pentru materia, falimen- 
tului nu pot fi aplicabile în speţă, de oare ce priv sentința iribuna- 
lului se respinge declararea, falimentului. 2) Că termenul de apel e 
de 15 zile de la pronunțare sau comunicare, întru cît sentinţele tri- 
bunalului asupra existenţei sau ne existenţei stărei de faliment, sunt 
hotăriri date în materie de faliment ; argument în favoarea acestei 
păreri fiind șj apropierea textelor 942 și 904 Cod.. Com. (A se ve- 

se referă la 
- lui, şi este născută înainte de fa- 

dea V. Dimitriu curs Dr. Com. pe 1910/8911. 

Jurisprudenţă. 1. După art. 896 
“ (azi 904), al. IV Cod. Com. ter- 
menul de apel contra sentințelor 
date în materie de faliment va fi 
de 15 zile. 

Că întru cit prin nici un arti- 
col din Cod. Com. nu se arată 
cum are a se calculă acest tei- 
men urmează a ne raportă la 
dreptul comun. 

Că după art. 72) pr. civ. ter- 
menele însemnate eu zile au a fi 
calculate pe zile libere, adică fără 
a se socoti nici ziua de cind a 
început a curge termenul nici 
ziua în care se împlineşte. 

0. Cas. II din 1894. Bul. pag. 
1182. | _ 

2. De şi în contra hotăririlor 
pronunțate în materie de faliment, 
termenul de apel este de 15 zile, 
însă cind o hotărire datii, fie în 
contră, fie în favoarea unui faliţ, 
este relativă la o acţiune ce nu 

procedura falimentu-   

ment și din relaţii cari n'au ni- 
mie de a face cu falimentul, ter- 
menul de apel în contra unei a- 
semenea hotăriri este de 30 zile. 
C. Cas. II No. 26/99 în Bul. Cas. 
pag. 92. 

3. După dispoziţiunile art. 904 
Cod. Com. după care termenul de 
apel contra hotăririlor pronunțate 
în primă instanță este de 30 zile 
și curge de la pronunțare cind 
sentinţa s'a dat contradietor şi de 
la primirea copiei ciud s'a dat în 
lipsă. 

Legiuitorul prin acest text nu 
a derogat de la principiul înscris 
în art. 729 din proc. civilă, după 
care termenele au a se caleulă 
pe zile libere. 

Că scopul întroducerei acestei 
dispozițiuni în legea comereială 
n'a fost altul de cit să scurteze 
termenul de apcl în materie co- 
mercială și să-l facă să curgă de 
la pronunțare, în cazul cind sen- 
tința s'a dat în contradietor spre



deosebire de regula dreptului co- 
mun, că termenul de apel.curge 
de la comunicarea, sentinţei. 

Că acesta fiind obiectul și scopul 
art. 904 Cod. Com. dînsul nu des- 
leagă chestiunea dacă calculul 
termenului are a se face pe zile 
libere sau nelibere și deci ur- 
mează a se lobservă, în această 
privinţă, dispoziţiunile art. 729 pr. 
civ. care prescrie că termenele au 
se caleulă pe zile libere. 

Că aceasta fiind adevărata in- 
terpretare ce trebuie a se da art. 
904 Cod. Com. în combinaţie eu 
art. 729 pr. civ.; de aci rezultă că 
Curtea de apel a violat aceste 

"gența. -Vezi 
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texte cînd a calculaţ termenul pe 
zile nelibere și a considerat apelul 
ca făcut peste termen. C. Cas. 
IŢI No. 111910 dată după diver- 

Jurisprudenţa No. 
4/910 şi Bul. Cas. p. 90/911. 

4. Din moment ce o acţiune a 
fost intentată şi judecată la prima 
instanță ca acțiune civilă, terme- 
nul de apel este acel fixat de Co- 
dul Comercial, chiar și cînd na- 
tura afacerei ar fi comercială, de 
oare-ce căile de atac în eontra u- 
nei hotăriri se regulează după na- 
tuia jurisdiețiunei care a'pronun- 
țat acea hotărire. C. Cas. I No. 
349/910 în Bul: Cas. pag. 930/910. 

” CAPITOLUL 111 

Dispoziţiuni speciale de procedură în materie de 
faliment. 

„Art. 936. Ori de cite ori legea prescrie ca îalitul sau 
vre un alt interesat să fie ascultat, nu se poate nimica 
hotări în absenţa sa, dacă nu se va constată că a fost 
legalmente citat la o zi şi oră fixă şi dacă lipsa lui nu 
se va constată prin proces verbal. (Com. 750, 753, 757, 
767, 807, 808 şi urm., 832, 862, 869; Ital. 905). 

Art. 937. Ori de cite ori creditorii unui faliment 
urmează să fie convocați, sindicul este dator ca, afară 
de publicaţiunile prescrise de lege, să trămită o anume 
“încunoştiinţare fie-cărui. creditor. o 

Incunoștiințarea se va face, printr'o scrisoare reco- 
mandată; la poştă, cel puţin cu opt zile înainte de ziua 
fixată pentru. întrunire sau pentru operaţiunile pentru 
cari s'au fixat. 

Recipisa de predare la poștă a scrisorei recoman- 
date va servi ca probă că încunoștiințarea a avut loc și 
va sta atașată la actele falimentului. 

Scrisoarea de convocare adresată creditorului va 
trebui să cuprindă chestiunile ce sunt a se supune deli- 
berărei creditorilor.
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Orice deciziune luată asupra pnei chestiuni necu- 
prinsă în încunoștiinţare este nulă. (Com. 157, 342, 708 
$ 3, 806, 836; Regul. Cod. Com. 36; Ital. 906). 

Din desbaterile parlamentare. D. C. C. Arion. D-lor deputaţi, 
ași rugă pe D. raportor să bine-voiască a ne da o mică explicaţiune 
în privința unui paragraf din “acest articol. 

Incunoștiințarea creditorilor se va face prin o scrisoare reeo- 
mandată la poștă, cel puţin cu opt zile înainte de ziua fixată pentru 
întrunire sau pentru operaţiunile pentru cari Sau fixat. 

„Recipisa de predare la posta a scrisoarei recomandată vă servi 
ca probă că încuviințarea a avut loc și va sta atașată la actele fa- 
limentului“, 

D-lor, este ştiut, că ori de cite ori se predă o scrisoare reco- 
mandată la postă se dă o recipisă, dar acela care dă recipisă nu 
știe ce este în scrisoare. 

Prin urmare vedeţi în ce situaţiune au să fie de aci înainte do- 
sarele falimentelor ; în ele se vor găsi recepise de predare de scri- 
sori, recomandate la poștă, și se va pretinde, că scrisorile pentru 
primirea” cărora s'au eliberat recepise, conţineau convocări de cre- 
ditori ; dar de unde are să se știe că recipisa este relativă la pre- 
darea unei scrisori care conţinea într'însa convocarea creditorilor ? 
Pentru ca să se poată şti acest lucru, ar trebui ca prealabil plicul 
scrisorei să se fi deschis. și lucrul e imposibil. Poşta nu poate face 
aceasta și să dea recipisă. (Intreruperi, dialoguri); aşi voi ca în 
privinţa zcestui lucru D. raportor să ne dea explicaţiuni. 

D. 1. Poenaru Bordea. Acest articol este reprodus după codul 
Italian. , 

D. C. C. Arion. Aceasta nu este suficient, dacă va fi o nerozie 
înti'o lege oare-care străină, nu ştiu de ce să o copiem noi să 0 fa- 
cem naţională ! Prin urmare, eu cred că această dispoziţie e rea, ar 
trebui să se pună cel puţin în recepisa de predare, că este vorba de 
o scrisoare de convocare a creditorilor; este imposibil de a se puteă 
constată la ce fel de scrisoare este relativă recipisa ; căci cei cari 
primesc scrisoarea poate:să aibă interes și să tăgăduiască convocarea. 

Lucrul D-lor; merită atențiunea D-voastre, și dacă nu sunt alte 
„motive de cit că articolul este reprodus după codul italian, acesta 
nu'mi pare suficient. 

D. 1. Poenaru-Bordea, D-lor, articolul acesta este reprodus după 
codul italian. D. Arion, dacă crede că este de trebuință, nu are de 
cit să propue un amendament, prin care să întroducă în lege o dis- 
poziţiune mai clară și mai bună. 

D. ministru al justiției, Eug. Stătescu. D-lor, taptul că această 
dispoziţiune este reprodusă textual după codul italian, este o garan- 
ție cel puţin pentru atita: că nu poate fi o nerozie, cum a calificat o 
d. Arion, cînd tot ce are o ţară mai capabil și mai special în mate- 
rie de drept, a lucrat în timp de 10 ani. la o operă legislativă, este 
presumpţiune puternică că cel puţin nu s'au strecurat nerozii în acea 

Ss 
lucrare. ă
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D. Arion ar puteă să aibă în ilustraţiunile, cari au eooperat în 
Italia la acest cod cel puţin atita încredere cit are în cunoștința și 
știința D-sale și să fie mai indulgent cu dinsele. 

Inţelegem să ziceţi dispoziţia aceasta poate fi bună pentru Italia, 
ea însă este inaplicabilă la noi, dar atunci s'o demonstraţi. 

Se poate zice iar, această dispoziţiune este rea sau este bună, 
și atunci -să examinăm pentru ce e rea şi de ce nu sai puteă aplică, 
la noi. Dar cuvintul de nerozie nu este lu locul lui. 

D-lor, este evident că la biroul postal, unde se înaintează spre 
expediare, asemenea scrisori, amploiatul care le primeşte și care are 
să libereze recipise de primire, nefiind în putinţă de a se ști ce este 
în plic și dacă acea scrisoare este o scrisoare de convocare sau alt 
cevă, nu poate prin urmare, să atesteze lucrul acesta în recipisă. 

Dar oare aceasta este absolut indispensapil, pentru ca să avem 
o garanţie suficientă că creditorul a tost convocat și că a știut ziua, 
întrunirei creditorilor? 

Recipisa de predare a scrisorii recomandate dovedește două luc- 
ruri : 1. Predarea scrisorii la poșta de sindicat pentru ereditorul cutare. 

2. Primirea acelei scrisori de către destinator, căci poșta n'o 
predă de cît contra unei recipise, subscrise de adresant. Prin urmare 
cînd sindicatul va anexa la dosar aceste două recipise, procedura. 
va fi îndeplinită și scopul chemărei va fi asemenea atins. 

Faptul primirei serisorei de convocare fiind probat prin semnă- 
tura pe recipisa de predare a creditorului convocat, ce ar puteă a- 
legă el ca să zică că n'a știut că a fost o întrunire a creditorului ? 

Singurul lueru ce poate zice, este sau că iscălitura după reca- 
pisă nu este a sa sau că în plic n'a găsit o scrisoare de convocare 
ci alt cevă: o hirtie albă sau o serisoare tratind despre alte-afaceri. 

Ei bine, în cazul dintiiu se va procelă la o verificare de serip- 
turi, cum se face în toate cazurile de asemenea natură. | 

In Cazul dal doilea, cereditorul care va alegă acel fapt, va 
trebui să'l dovedească, căci prezumpția legală este că în plie n'a 
putut fi alt cevă de cit aceea ce atestă sindicul și judecătorul co- 
misar adică o scrisoare de convocare. 

B.ne este să admitem și pentru convocarea creditorilor la adu- 
narea generala forma citațiunilor obicinuite şi regulele de drept co- 
mun;-și să nu se poaţă chemă ereditorii de cît prin portărei? I des- 
tvl să se pună chestiunea ea ori ce om special în materie și care a 
avut ocaziunea să vadă funeţionind acest sistem de citațiuni şi să-l 
experimenteze, să recunoescă că n'ar fi bine, că ar fi o dispoziţiune 
nenorocită. In adevăr ea ar avea mai întăi inconvenientul .de a fi 
prea costisitoare şi de a îngreuiă situaţia falimentului în detrimen- 
tul creditorilor. Acești creditori pot locui în diferite judeţe, pot sta 
în străinătate sau la ţară. V'aţi gindit d-voastre la toate cheltuelile 
de transport al portăreilor, osebit de taxele de timbru și de citaţiuni 
și la toate contestaţiile ce se pot ridică în privința regularităței ci- 
tațiilor sau proceselor verbale ? 

Tocmai aceste dilicultăți și inconveniente au făcut să se adupte 
acest mijloe mai expeditiv şi mai eftin al convocărilor prin serisori 
recomandate. Și creditorul care va pretinde că în plic a găsit în loc:
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de scrisoare de convocare o hirtie albă, sau alt ceva rămine să do- 
vedească aceasta. căci asemenea lucruri nu se presunră. Sindicul și 
judecătorul comisar trebuesc. crezuţi pină la probă contrară. Ei nu 
pot fi presupuși că s'au amusat să facă farse. Convocările se fac prin 
cireulări. Cel ce va pretinde că în plic era alt ceva trebue s'0 do- 
vedească. Vă rog dar să primim articolul cum este, căci dispoziția 
lui este chiar necesară. - 

D. C. C. Arion: Onorabilul ministru de justiţie îmi răspunde 
că dacă sar urmă procedura dreptului comun. după care convoea- 
rea creditorilor se face cu citaţiuni prin portărei, lucrul ar avea un 
mare inconvenient, pentru că ar aduce o străgănire a operaţiunilor 
falimentului. Ași putea să zie d-lui ministru că astăzi lucrul se prac- 
tică așă, și străgănirea nu e mare: și aș putea să adaug, fiindcă 
avem 0 procedură cunoscută. și tribunalelor și pieţei noastre, am pu- 
tea s'o menţinem fără nici un inconvenient. 

In locul acestei procedure a noastre ce sa imaginat ? S'a ima- 
ginat procedura italiană. Se zice: de ce vă închietaţi ?... Ca cel că- 
rui s'a transmis convocarea ar avea interes ca să probeze că nu a 
primit o scrisoare de convocare, dacă nu a primit'o în realitate proba 
contrarie va fi admisă. 

„D. ministru de justiție, E. Stătescu : Recepisa dovedește, nu nu- 
mai trimiterea, dar și primirea. 

D. C. C. Arion: De sigur proba contrarie se poate face, dar 
atunci întreb pe d. ministru, cum se va administră această probă. 
căci vedeţi în ce dificultate întrăm. 

Și de aceea eu fiind că doresc să avem o lege cit de bună cred 
că putem deviă puţin de la codul italian cînd vedem că prezintă di- 
ficultate, și de aceia propun un mijloc care să coneilieze şi sistemul 
propus de d-l. ministru și al meu: Că încunoștiințarea să se facă 
printr'o cartă poatală deschisă, că astfel numărul recepisei ar cores- 
punde cu numărul cărței poștale așa că de astă dată se poate con- 
stată identitatea scrisorei. ? - 

D. ministru de justiție, E. Stătescu : D-lor, sunt nevoit să mai iau 
încă o dată cuvintul: 'Tot este cevă ciștigat căci. d. Arion a recu- 
noscut în. cele din urmă că procedura de drept comun a citațiilor nu 
se poate menține în cazul de faţă, dar. a propus un alt sistem al 
D-sale cu cărțile postale. 

In ce convocarea prin cărţi postale ar fi mai bună și mai asi- 
gurătoare de cit, prin scrisori recomandate ? - 

Mai întăi nu știu dacă cărţile postale se pot recomandă, cînd 
se trimit deschise, căci dacă va trebui să se pue în plic sigilat atunci 
inconvenientele semnalate de d. Arion, pentru citarea prin scrisori 
recomandate, se vor prezintă și în sistemul d-sale. Adresantul va 
putea evident și atunci contestă că a găsit în plic o cartă postală 
convocind pe creditori la adunare. Dacă. se trimite carta „deschisă 
atunci nu vom avea garanția recipisei de primire, căci mi se pare 
că asemenea cărţi deschise nu se pot da recomandate ; cum vedeți 
țoate obiecțiile ce aţi făcut contra serisorilor recomandate, se pot 

Ss
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întoarce în contra d-voastre, în contra sistemului ce propuneţi, căci 
vă întrebăm : 

Cum voiţi să se facă convocarea, prin cărți postale deschise 
sau puse întrun plic sigilat? a 

D. C. 0. Arion: Cărţile postale în totdeauna, sunt deschise. 
D. ministru justiției. E. Stătescu: Sunt de părere d-lor deputaţi 

ca amendamentul să se respingă. - 
(Desb. Ad. Dep. pe 1887 p. 1234-și urm,). 

Art. 938. Intrunirile creditorilor sunt presidate de 
judecătogul sindic. | 

Deciziunile se iau cu majoritatea absolută a credi- 
torilor prezenţi, afară de cazurile în cari legea nu cere 
o anume majoritate. | 

Creditorii se pot prezintă în persoană sau prin man- 
datari. (Com. 804, 843, 848; 863: Ital. 907). | 

Art. 939. Procesul verbal al întrunirei creditorilor 
se subscrie de judecătorul sindic și de grelier sau de 
secretarul arhivar al sindicatului tribunalului. 

EI cuprinde, în rezumat, desbaterile urmate, deci- 
„Ziunile luate de creditori și ordinea în care ele au avut: 

loc şi indică numirile făcute după ordinea numărului 
voturilor obţinute de fie care, începînd cu cel mai mare 
număr. e 

Procesul verbal se înaintează tribunalului în termen. 
de cel mult trei zile, spre a fi alăturat a celelalte acte 
ale falimentului. (Com. 836, 847; Ital. 908). 

Art. 940. Dacă în ziua: fixată pentru intrunirea cre- 
ditorilor nu s'a putut deliberă asupra tuturor chestiu- 
nilor ce erau prevăzute în actul de convocare sau în 
cilațiune, continuarea deliberaţiunilor se va urmă de 
drept în ziua următoare de lucru, fără să mai fie nece- 
sitate de vre-o nouă încunostiințare specială a credito- 
rilor prezenți sau absenţi, și aceasta pină la rezolvarea 
tuturor chestiunilor puse în deliberaţiunea creditorilor. 
(Com. 937; Ital, 909). | 

Art. 941. Ordonanjele judecătorului sindic nu sunt 
supuse apelului de cit în cazurile determinate de lege. 

Apelul se face către tribunalul respectiv pentru au- dienţă fixă. (Com. 760, 762, 772, 774, 808, 817, 821 și arm. ; Ital. 910). - 
Art. 942. Deliberaţiunile tribunalului în materie de
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faliment vor putea fi precedate de relaţiunea judecăto- 
rului sindic. (Ital. 911). 

Din desbaterile parlamentare. 
D. Mănescu Călăraşi : înţeleg să întroduceţi o inovaţiune ca 

tribunalele comerciale în maţerie de faliment să delibereze totdea- 
una în urma unui raport al judecătorului sindie. - 

D. Ministru justiției: Nu totdeauna; vor putea după cazuri. 
D. Mănescu Călărași : Asupra cuvintelor „vor putea“ de ce nu 

"se zice în mod imperativ că sunt obligaţi să facă. | , 
D. Munistru justiției : Pentru că mai înainte sindicul nu era un 

magistrat, ci era un ales după voia creditorilor. SindicuJ trebue să 
aibă un control şi acest control îl avea judecătorul comisar, care tre- 
buia să arate tribunalului dacă operaţiunile făcute de sindic erau 
bune sau nu. De aceia se zicea că deliberările trebuiau să fie pre- 
cedate de un raport. 

(Desb. Senat. pe 1898/99 pag. 517). 

Art. 943. Sentinţele şi încheierile tribunalului, pro- 
nunţate conform art. 708, 722, 723, 735, 826, 835, 837, 
841, 842, 843, 852, 804 şi sentinţele de condamnare la 

“una din pedepsele pentru unul din delictele prevăzute 
în titlul VIII al cărei a III-a, se vor afige la ușa tribu- 
nalului și la alte locuri obicinuite, în comuna unde re- 
şade tribunalul, în comuna unde reşade Curlea de apel, 
în comuna de reședință a îalitului, în toate locurile unde 
el avea stabiliinentele de comerciu și în salele burselor 

- şi Camerilor de comerciu din acele localităţi. 
Un extract de pe aceste sentinţe sau încheieri sa va 

publică, în foaia anunciurilor judiciare ale locurilor sus 
arătate, cu dreptul pentru judecătorul sindic de a or- 
donă publicaţiunea și în alte ziare, cînd împrejurările 
falimentului ar cere o mai întinsă publicitate. 

Afigerea și publicaţiunile sus zise vor fi făcute în 
cel mai scurt termen posibil, adică: dacă trebuesc fă- 
cute in localitatea unde se află tribunalul, cel mai tir- 
ziu trei zile de la data hotărirei ; . dacă trebuesc făcute 
în altă parte, ele trebuesc să fie expediate pentru exe- 
cuțiunea imediată în acelaș termen. | 

Judecătorul sindic este dator a observă exacta în- 
deplinire a dispoziţiunilor coprinse în acest articol. (Com. 
708, 114, 722, 723, 735, 826, 839, 837, 841, 812, 843, 852, 
864, 876 urm., 883 urm.; Ital. 912). ,
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Jurisprudenţă. In principiu con- 
venţiunile dintre părţi au putere 
de legi; însă nu este mai puţin 
adevărat, că ori de cite ori se 
stabilește că dintr'o forță majoră 
o condiţiune nu se poate înde- 
plini, o asemenea stipulaţiune, 
chiar expresă, în condiţiunile con- 
tractului, nu poate fi luată în 
consideraţie. Deși se recunoaşte 
că după $ 6 de la cap. V din 
condiţiile de asigurare, asiguratul 
nu a comunicat societăţii starea 
sa de faliment în termen de trei 
zile, de la declararea, în faliment, 
condițiune pusă în contractul de 
asigurare sub pedeapsă de a pier- 
de dreptul la desdaunare, totuși   
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cind se stabileşte în fapt că în 
caz de faliment, cînd sunt atitea 
varii formalităţi de îndeplinit, ter- : 
menul de trei zile este de fapt 
imposibil de respectat, nefiind timp 
material pentru sindie de a in- 
ventariă averea falitului și a luă, 
cunoștință de toate afacerile și 
obligaţiile ce privesc pe falit. 

Şi deci fiind caz de forță ma- 
joră, urmează a se ţinea seamă 
de publicaţiile prevăzute de art. 
943 cod. com., cînd sindicul în- 
cunoștiințează pe cei interesaţi 
despre declararea unui comerciant 
în stare de faliment. 

O. Cas. I1 No.82/902B.p. 258. 

Art. 944. Toate sentinţele date de tribunalul de co- 
merciu în materie de faliment sunt executorii. 

Ele nu sunt supuse op oziţiunei sau apelului decit 9 
în cazurile prevăzute de lege. Pa 

Cind tribunalul se pronunţă în prima instanţă asu- 
pra contestaţiunilor. 
supusă apelului. 

prevăzute de art. 775, sentinţa este 

Este asemenea supusă opoziţiunei şi apelului sen- 
unţa prin care tribunalul respinge declaraţiunea de fa- 
liment cerută de unul sau mai mulţi creditori. (Com. 
697, 700, 704, 707, 719, 772, 773, 775, 817, 828, 837, 854, 
855, 902, 
936 mod; Ital. 913). 

Jurisprudenţă. 1. După art. 944 
codul de comerţ toate sentințele 
date de tribunal în materie de 
faliment sunt executorii şi ele nu 
sunt supuse apelului de cît în ca- 
zurile anume prevăzute de lege. 
Astfel, dacă sentinţa wibunalului 
nu face de cit să reguleze ce 
sumă trebuie să se plătească sta- 
tului ea cotă conform art. :969, 
această sentință nu este suscep- 
tibilă de apel, fiind că în aseme- 
nea materie legea nu prevede că 
părţile au drept de apel. 

C. Iași 11 No. 22/900 ; C. Cas. U.   

904; Pr. civ. 129, 155, urm., 373; Com. vechiu 

No. 2.902 în Dreptul No. 23/902. 
2. Sentinţele și încheierile date 

de tribunale în materie de fali- 
ment și cari nu sunt susceptibile 
de opoziţiune sau apel, sunt su- 
puse recursului în casaţiune, întru 
cit art. 36 din legea organică a 
Curţii de Casaţiune, prevede . că 
este susceptibilă de recurs, ori ce 
sentință dată în ultimă instanță 
și ori ce act judecătorese care ar 
cuprinde un exces de putere. 

C. Cas. II No. 30/94. Bul. p. 
171 C. Jud. No. 4/94. 

3. Regularea cotei cuvenită sta- 

38
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tului pentru cheltuielile prevăzute 
de art. 969 cod. com. face parte 
tot din operaţiunile falimentului, 
chiar dacă această regulare se 
face după ce falitul a încheiat 
concordat cu creditorii săi și a 
fost pus în posesiunea activului 
său. Şi întru cît legea comercială 
nu prevede că sentințele date a- 
supra regulărei acestei cote sunt 
din acele ce se dau cu drept de 
apel, aceste sentinţe întră în re- 
gula generală preserisă de art. 944 
cod. com. și deci nu sunt supuse 
apelului. 

C. Cas. U. No.9/902; C. Apel 
Iași II No. 22/900 în Dreptul No. 
23 /902. 

4. Moratoriul fiind o fază a stă- 
rei de faliment, iar art. 944. C. 
Com. prevăzind că sentințele tri- 
bunalului comereial date în ma- 
terie de faliment nu sunt supuse 
apeluiui de cit în cazurile prevă- 
zute ue lege, de aci rezultă că 
întru cît nu există nici un text 
de lege care să prevadă dreptul 
de apel în chestie de moratoriu, 
apelul în asemenea materie e ne- 
admisibil, 

C, Buc. I No. 8/908 C. Juă. 
26/908 eu opiniune separată. 

5. Principiul  neapelabilităţii, 
prevăzut de art. 944 cod. com, 
este general și se aplică atit seun- 
tinţelor propriu zise cit și înche- 
ierilor luate de tribunalul comer- 
cial în materie de faliment. 

Astfel, Curtea de Apel, care 
admite apelul contra încheierei 
unui tribunal prin care se dispune 
punerea din nou în vinzare a a- 
verei mobile a firmei falite și o- 
moloagă ea însăși o vinzare ne- 
confirmată de tribunal, în mod 
vădit și fără calitate de substituie 
acelei instanţe în regularea ope- 
raţiunilor falimentului, şi, pe lingă 
că violează disp. art. 944 cod. com.   

Art, 944 

comite și un vădit exces de pu- 
tere. 

0. Cas. III No. 156/909 în 
Dreptul No. 71/909 şi Jurispru- 
dența No. 23/909; Contra. C. A- 
pel Galaţi II No. 27/9039 de mai 
08. 

6. Vinzarea averei mobile a u- 
nui falit—vinzare supusă aprobă- 
rei tribunalului, conform art. 808 
C. Com.—avînd o strînsă legătură 
cu conservarea şi lichidarea pa- 
trimoniului falimentului, urmează 
fără îndoială că încheierea tri- 
bunalului, prin care se omoloagă 
sau se anulează această vinzare, 
este un act judecătoresc în ma- 
terie de faliment. 

Dispoziţiunile art. 944 cod. com. 
priv cari legiuitorul edictează că 
nu există drept de opoziţie și a- 
pel în' materie de faliment de cit 
în cazurile prevăzute de lege, n'au 
avut în vedere de cit sentinţele 
propriu zise, adică acele care re- 
zolvă o contestaţiune între două 
sau mai multe părți şi cari se dau 
de tribunalul de prima instanţă, 
după chemarea și ascultarea păr- 
ților, iar nici de cum și simplele 
încheieri date în camera de con- 
siliu fără ascultarea părţii intere- 
sate care poate fi lezată prin lu- 
area unor măsuri de jurisdicție 
graţioasă. 

C. Apel Galaţi II No. 27/909 
în Dreptul No. 71909, cu opiniu- 
nea separată a D-lui Consilier N. 
Dimitrescu. 

7. Din moment ce o acţiune a 
fost intentată și judecată la prima 
instanţă ca acțiune civilă, terme- 
nul de apel este acel fixat de 
dispoziţiunile codului de procedură 
civilă, iar nu acel fixat de codul 
comercial, chiar și când natura 
afacerei ar fi comercială, de oare 
ce căile de atac în contra unei 
hoţăriri se regulează după natura
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jurisdicțiunei care a 
cea hotărtre. 

"Q. Cas. II No. 249/910, în Drep- 
tul No. 66/910. 

8. In materie de moratoriu, în- 
diferent dacă este anterior sau 
posterior declarări în stare de fa- 
liment, apelul este inadmisibil, 
căci legea comercială nu prevede 
nicăieri o asemenea cale de atac. 

C. Apel Buc. III din 911 în 
Dreptul No. 12/7911. Cu opiniunea 
separată a D-lui Consilier M. Gr. 
Ciocirdia. , 

9. Potrivit art. 944, în materie 
de faliment, dreptul de opoziţie, 
nu există de cit în cazurile pre- 
văzute de lege. In toate materiile 
comerciale și de faliment, legiui- 
torul voiește ca totul să se ur- 
meze cu multă rapiditate; Că întru 
cit nici un text formal de lege 
nu acordă un asemenea, drept în 
materie de anulare de concordat, 
trebuie, a se decide că nu există 
drept de opoziţie și deci nu poate 

pronunțat a- 
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fi vorba de aplicaţiunea art. 151 
Pr, civ. 

C. Cas. III No. 68/910 După 
divergență vezi Jurisprudența No. 
9/910. Ă 

10. Potrivit art. 944 Cod. Com. 
sentințele date de tribunale în ma- 
terie de faliment sunt executorii 
provizoriu și nu. se pot suspendă 
pentru că execuţiunea provizorie 
în materie de falimente este or- 
donată de lege și suspendarea ei 
mu este lăsată la aprecierea ju- 
decătorului ca în codul de pro- 
cedură civilă. 

Prin urmare nu e loc la apli- 
carea art. 338 pr. civ. falimenţele 
avind procedura lor specială. 

C. Apel Buc. 1I din al 
1900 în C. Jud. No. 4/901. 

ll. In materie de anulare de 
concordat nu există drept de o- 
poziţie și deci nu se poate aplică 
nici art. 151 din procedura elvilă, 

C. Cas. III No. 68/910 în Bul. 
Cas. pag. 314/9i0. 

Oct, 

  

Despre prescripţiune 

Art. 945. Acţiunele 
merciale chiar numai 

derivind din acte cari sunt co.! 
pentru una din părţi, se prescriu pentru toate părţile contractante în conformitate cu dispo- ziţiunile lege: comerciale. (Com. 3, urm., 5,56, 893; Com. vechiu 937; Ital. 915). 

cială este de 10 ani 

Art. 947. Prescripţiunea ordinară în materie comer- in toate cazurile în cari prin acest codice sau prin alte legi nu s'a stabilit o prescripțiune mai scurtă. (Com. 966; Civ. 
tal. 917). 

Jurisprudenţă. 1. Prin încheie- 
rea coneordatului între creditorii 
falitului, operindu-se o novațiune 
în titlurile primitive, el are de e- 
fect de a schimbă natura pres- 
cripțiunei creanţei primitive şi de 

1903 ur.; Com. vechiu 939 ; 

a face să curgă numai preserip- 
țiunea ordinară, 

Prin urmare, dacă fitlul primi- 
tiv a fost cambia, creditorul, în urma încheierei concordatului, nu 
are 0 acţiune cambială în contra
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debitorului său "pentru plata co. 
tei concordatare, ci o acţiune în 
virtutea sentinței de verificâre şi 
a concordatului, care se prescrie 
prin 10 ani, iar nu prin 5 ani. 

C. Cas. ZII No. 87/908,; Con- 
tra Trib. Țifov com. o. 890/906 
şi C. Apel Buc. II din 907 în 
majoritate, toate în C. Jud. No. 
39/908, vezi şi Dreptul No. 40/908. 

2. Conform dispoziţiunilor art. 
1130 e. civ. novaţiunea nu se pre- 
supune, ci voința de .a o face, 
trebue să rezulte din act. 

Astfel procesul verbal de veri- 
ficarea creanţelor, sentința dată 
în acest scop, ca și recunoaşte- 
rile făcute cu ocazia verificărei 
creanţelor, avînd de scop a fixă 
lista, creditorilor și cuantumul ae- 
tivului falimentului, constituese 
numai niște constatări a unor 
drepturi preexistente, constatări 
cari nu schimbă nici natura cre- 
anţelor admise la masa falimen- 

„tului nici felul şi durata prescrip- 
țiunei acestor creanţe. 

De asemenea actul de concor- 
dat nu poate operă novaţiunea, 
căci acest act prin el însuși, nu 
este un nou titlu de creanță, ci 
pur şi simplu constată aranjamen- 
tul făcut de falit cu creditorii săi, 
care remit acestuia p parte din 
creanţa lor sub anumite modali- 
tăți de plată, remitere care însă 
lasă să subsiste vechea creanță 
fără a schimbă nici natura, nici 
felul și durata prescripţiunei așa, 
că prescripţiunea în acest caz este 
de cinci ani conf. art. 949 al. 2 
cod. com. 

Trib. Ilfov com. No. 890/906 și 
C. Apel Buc. 117 din 907 cu mi- 
noritate ; Contra C, Cas. 177 No. 

-87/908 toate în C. J. No, 39|908. 
3. Concordatul producind o no- 

vaţiune are de efect de a schimbă 
natura preseripţiei titlului primitiv 

Art. 
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și de a face să curgă preseripţia, 
ordinară, 

C. Cas. ZII No. 294/908 C. Jud 
33/909. 

4. Contraetele de furnituri fiind 
considerate ca acte de comerţ 
priu art. 3 a]. 4 cod. com. re- 
zultă de aci că în ce privește 
pretențiunile derivînd din neexe- 
cutarea unor asemenea contracte, 
are a se aplică prescripţia orga- 
nizată de codul de comerţ. 

C. Cas. III No. 101/910 Juris- 
prudenţa No. 12/910. 

5. In tot timpul cît ţine lichi- 
darea falimentului, lichidare une 
ori dificilă, mai ales cînd sunt i- 
mobile de vîndut, unde de multe 
ori se fac diferite opoziţiuni la 
urmărire, acordindu-se și chiar 
termene de grație, nu poate cur- 
ge prescripţia contra falitului, căci 
el nu are exercițiul acţiunilor pe- 
cuniare şi nici contra lui aceste 
acţiuni nu se pot exercită; nu- 
mai după închiderea procedurei 
falimentului printr'unul din mo- 
durile arătate de lege, falitul re- 
luindu-și exercițiul acţiunilor pe- 
cuniare, întreruperea preseripţiei 
încetează începînd a curge din 
nou prescripţia. | 

C. Apel Buc. No. 32/911 in C. 
Jud. No. 11/912 și Dr. No. 71/8911. 

6. Intreruperea prescripţiei în 
materie comercială se regulează. 
după dispoziţiile codului civil. 

“ Instanţele începute și părăsite 
se prescriu în lipsă de preserip=- 
țiune, prin 30 ani, socotiți de la 
cel din urmă acţ de procedură, 
ori eare ar fi termenul de pres- 
cripțiune al acţiunilor în urma 
cărora se vor fi început acele 
instanțe. | 

Că după art. 949 al. 2. com. 
acțiunile ca derivă din cambii se 
prescriu prin trecerea unui ter. 
men de cinci ani, din ziua sea-
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denţei ; iar prescripțiile întrerupte C, Cas. [11 No. 18/910. Juris- asupra acţiunei cambiale, urmea- prudenţa No. 4/910 și Bul. Cas. ză că o nouă prescripţie va fi de p. 111/910. 
30 ani de la cel din urmă act de 
procedură. 

+ 

“Art. 951. Grefierii şi sindicul sunt liberaţi de înda- torirea de a da compt de registrele . de comerciu și de hirtiile ce le sunt încredințate în procedura asupra îa- limentului, după trecerea de trei ani de la închiderea 
sau incetarea operaţiunilor falimentului. (Com. 747 ur., 792, 759, 767, 768, 825, 832, 840, 845, 860; Com. vechiu 943 ; Ital. 921). | 

Art. 952. Se prescriu prin doi ani socoliţi în ziua ierminărei afacerei, acţiunile mijlocitorilor pentru plata dreptului lor de mijlocire. | | 
Prin același termen se prescriu acţiunile de anulare sau de reziliare a concordatului în materie de faliment, Termenul curge pentru acţiunile în anulare din ziua cînd dolul a fost descoperit, iar pentru acţiunile în reziliare de la expirarea termenului scadenţei ultimei-plăţi ce fa- 

litul urmă a face conform concordatului. (Com. 862,863; Leg. burs. 77, urm. 97; Com. vechiu 944 : Ital. 922). 
Din desbaterile parlamentare. D. C. C. Arion: Voi să ştiu dacă această prescripţie de doi ani, este special rezervată cazurilor de anulare prin dol, sau dacă se aplică în genere la ori-ce anulare? Chiar acest articol face o deosebire între anulare și reziliere. Dacă veţi conservă articolul astfel cum e redactat, atunci prescripţia de dpi ani s'ar aplică numai pentru anularea derivaţă din dol, căci nu se pot creă preseripțiuni prin analogie. 
Pentru anularea din viciul violenţei, eroare, lipsă de formă sau de capacitate a părţilor, nu sar aplică decit prescripţia de drept co- mun, care în materie comercială, o stabiliţi la 10 ani, Veţi avea a- tunei pentru anulare două prescripțiuni : una de doi ani și alta de zece ani. Lucrul nu e logic nici juridic. Nu cred că această eroare, chiar cînd sar zice că este așă în Codul Italian, este bine să se strecoare în codul nostru. 
D. Ministru al justiției Bug. Stătescu : D-lor, termenul de pres- cripţiune' de doi ani prevăzut în acesţ articol, se aplică la toate ca- zurile legale, cari pot da loc la anulare. Și dacă în articol este vorba numai de dol, cauza este că acesta este vițiul care se poate în- timplă mai des în practică. Violenfa sau eroarea în materie de con- cordat, mai că nu este exemplu să se fi întimptat vre o dată. Lez statuit de eo quod plerumgue fit.
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D. 0. 0. Arion. Dar pentru îndeplinirea formelor, și pentru in- 
capacitate ? 

D. Ministru de Justiţie: Cum, neindeplinirea formelor, cînd toate 
operaţiunile falimentului și în special ale concordatului, se fac sub 
conducerea și sub controlul unui judecător al tribunalului și cînd 
trebuie să treacă și prin omologarea tribunalului ? De ce faceţi ipo- 
teze imposibile ? 

In cit se atinge de rezilierea concordatului aceasta se referă. 
la o altă ordine de idei, la neindeplinirea din partea falitului a o- 
bligaţiunilor ce și-a luat prin concordat. 

D. C. Arion: N'ar fi bine să se explice în lege? Căci din 
articol nn reiesă ? 

D. Ministru de Justiţie : Să lăsăm cevă și doctrinei şi jurispru- 
denţei, cazul de reziliere este prevăzut în lege şi supus la aceiași 
prescripţiune. (V. Desb. Ad. Dep. pe 1887 pag. 1236 urm.). 

Art, 969. Pentru acoperirea retribuţiunei judecători- 
lor-sindici şi secretarilor-archivari şi pentru cheltuelile 
de cancelarie, Statul va percepe pînă la maximum 4%, 
din activul brut al falimentului, fără ca cifra percepută . 
de la un faliment se poată întrece suma de 20,000 lei. 

Cota perceperei, pină la maximum 4%, se va fixă 
în fiecare an prin legea budgetară. 

Pentru anul budgetar curent, cota se fixază la 3%, ; 
ca se va face venit la tezaur, suh o rubrică specială a 
veniturilor ministerului de justiţie. 

In raport cu încasările şi intrările se va deschide, 
prin consiliul de miniștri, ministerului de justiţie cre- 
ditele necesare pentru retribuţiunea personalului. 

A se vedea doctrina şi jurisprudența acestui articol la art. 739 (p. 201 urm).



RAPOARTE și EXPUNERI DE MOTIVE 

Raportul D-lui senator, D. Rossetti, prezintat Senatului 
în 1887 

(A se vedea desbaterile Senatului pe 1887 pag. 466 urm.) 

Domnilor Senatori, 

Comisiunea D-voastră însărcinată eu studierea proiectului nou- 
lui Cod de comerciu, în majoritate, luînd în desbatere cartea III a- 
supra falimentelor, șia terminat lucrarea, și mi-a făcut onoarea a 
mă numi raportor pentru a vă presentă. resultatul. 

După o dispoziţiune luată de onor. d. ministru al justiţiei, care 
a luat partea cea mai activă la toate lucrările comisiunei, comisiunea 
Senatului s'a întrunit cu acea a Camerei și a studiat împreună ma- 
teria în scop de a obţine în ambele Corpuri Legiuitoare o unitate de 
vederi, care să evite, pe cit se va puteă; cu ocaziunea votărei legei, 
modificări cari ar putea vătămă economia ei, și în tot cazul ar pro- 
duce niani întărzieri. Comisiunile astfel întrunite, au luat în studiu 
ante-proectul elaborat de comisiunea însărcinată de guvern, și văzînd 
că ante-proectul se depărtă foarte mult de la textul codului italian, 
prin faptul că s'a întrodus mai multe inovaţiuni şi s'a suprimat u- 
nele capitole, ceeace produce o schimbare cu totul nejustifivată a sis- 
temului adoptat, eomisiunile întrunite după propunerea d-lui minis- 
tru al justiției, au restabilit textul italian păstrind dispoziţiunile cu- 
prinse în el. 

Originea dispoziţiunilor legislative, în materie de faliment, o gă- 
sim la Romani în Digeste XLII, $ 3-8 şi Cod. 71—75, nu e vorba 
în mod foarte incomplect în comparaţiune cu desvoltarea ce a pri- 
mit mai în urmă această materie. 

Dispoziţiunile dreptului roman, modificate şi îmbunătăţite prin 
dreptul consuetudinal german, s'au întrodus în diferitele State ger- 
mane pe la anul 1577 și sunt conținute în „Reichspolizeiordung* în 
titlu 23 şi în „Reichsabschied“ $ 165 din anul 1654 și alte legiuiri, 
cari au format în urmă baza legislațiunei moderne germane în mă: 

_terie de falimente. 

4
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[n legislaţiunea comercială italiană se găsese principiile cari au 
servit de normă la dreptul comereial modern în materie de falimente. 
Legislaţiunea Genuesă, mai cu seamă, conținînd încă din secolul XVI 
dispoziţiuni asupra acestei materii. cari se puteau consideră ca un ce 
complect. Statul Genuei, imprimat la 1498 și reformat în anul 1588, 
consacră falimentelor şase capitole a căror disposiţiuni principale erau : 

Tribunalul declară falimentul după cererea debitorului, ori a unatia 
din creditorii săi, care producea trei martori spre a atestă că debito- 
torul a fugit ori s'a ascuns lăsînd datorii de peste 1000 lire. Declara- 
fiumea în faliment pronunțată de judecător era precedată de afipte în 
termen de trei zile în cursul cărora era admisibilă oposițiunea debito- 
rului şi a altor interesaţi ; bunurile debitorului se aduceau la masă şi 
data declaraţunei în falimente se raportă la ziua disparițiunei ori a 
dosirei falitului. Oreditoaii presintau trei ori cinci representanți, sin- 
dici,. pe cari îi confirmă tribunalul ete. ete 

Legislaţiunile Florenței, Milanului, Veneţiei şi a altor state ita- 
liane conţineau de asemenea o mulțime de dispozițiuni legislative în 
materie de faliment cari au servit de bază legislaţiunilor moderme și 
pe cari ar fi prea lung a le enumeră aci. 

In Francia, cele întiiu dispozițiuni relative la falimente au luat 
naștere prin ordonanța lui Francisc ], dată la Lyon în 1536, care dez- 
voltată și îmbunătăţită prin legislaţiunile posterioare și mai cu seamă 
prin legea din 1808, care însă avea multe defectuozităţi, căci trebue 
îndeplinite o mulțime de formalități răpitoare de timp şi costisitoare 
pentru creditori. În anul 1826 s'a ivit o mulțime de reclamaţiuni în 
contra legei. Ministrul de justiţie luă măsuri pentru revizuirea; legei, 
diferite comisiuni au lucrat pînă în 1838, cînd-s'a promulgat cartea 
III asupra falimentelor, care este încă fundamentul legei actuale a 
Franţiei, de la care am împrnmutat și noi legile comerciale actuale. 

In partea de dincoace de Milcov a ţărei rominești, îmainte de 
întroducerea regulamentului organic, singura dispoziţiune asupra fa- 
limentelor, conținută în cartea V, cap. 4 al codului Caragea 1 „Des- 
pre mofluzii mincinoși“, este cu totul embrionară. In Moldova, codul 
Calimaceh, în capitolul despre rînduirea concursului creditorilor, con- 
ţinea dispoziţiuni mult mai complecte. Legislaţiunea noastră actuală 
este întocmită după legislațiunea franceză și s'a promulgat în Romi- 
nia de dincoace de Milcov în anul 1840, iar în Moldova în anul 1864. 

După această mică întroducere istorică asupra falimentelor, voiu 
relevă, D-lor senatori, în citeva trăsături generale, deosebirile ce 
există între legislațiunea noastră actuală și acea a noului proiect ce 
am onoare a vă supune spre votare. 

Imbunătăţirile principale cuprinse în noul proiect și cari nu e- 
xistau în legea noastră actuală sunţ;: 

Că creditorii cari. cer darea pe faţă a falimentului să aibă o 
creauță care are o cauză comercială ; | 

Că ascendenţii. descendenţii și soțul debitorulai nu pot cere de- 
clarațiumea în fahment j—este uşor da înţeles raţiunea ce a dictat le- 
giuitorului această dispoziţiune ; nu a voit să pună rudele de a- 
proape în conflict și nu a voit să dea un mijloe acelor rude pentru 
aşi exercită ura ce ar avea din neînțelegeri familiare și altele.
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Un alt.progres asupra legei. actuale este că arestarea falituhui 
nu este obligatorie, ci. facultativă pentru tribunal, numai în cazurile 
cînd falitul nu ar prezintă fără. motiv justificat bilanţul și registrele 
sale de comerţ, ori cînd sunt indicii suficiente de “răspundere pe- 
nală ; —această dispoziţiune este conformă spiritului umanitar a tim- 
pilor moderni, care nu voește să lipsească pe nimeni de libertatea 
persoanei de cît în cazuri extreme cînd acea libertate înfrînge or- 
dinea socială, | 

O îmbunătăţire esenţială este dispozițiunea din secţiunea Il a 
titlului II: „despre delegaţiunea creditorilor, Legiuitorul a găsit că 
sindicul singur nu poate represintă îndestul de bine interesele eredi- 
torilor în administraţia averei falimentului, căci sindicul în multe ca- 
zuri nefiind comerciant nu poate apreciă îndestul de bine interesele 
comerciale de cari trebue să fie condus în administrația sa, pe cind 
delegaţii creditorilor pot snplini lipsele de cunoștințe comerciale a 
sindicului și ti pot da consilii favorabile atit; creditorilor cît şi fali- 
tului chiar. 

Capitolul II din titlul VI conţine o inovaţiune asupra legei actuale, 
instituind moratoriul. Această dispoziţiune are de obiect suspenda- 
rea executărei falimentului, cînd falitul va probă, cu probe valabile, 
că încetarea plăţilor a fost consecinţa unor evenimente extra-ordinare 
și neprevăzute sau în alt mod scuzabile pe un termen ce nu va puteă 
trece peste șase luni, cu condițiune ca debitorul să plătească în lău- 
tru acelui termen. toate datoriile ajunse la scadenţă, sau să prezinte 
dovadă că a obţinut de la creditori amînarea plăţei. Această dispo- 
ziţiune este foarte bună, căci pune pe debitor care din cazuri for- 
tuite ori neprevăzute ajunge în strimtorare momentană, să-şi poată 
întrun termen nu prea Inng îndreptă, afacerile sale, fără a fi supus 
urmărilor vătămătoare a procedurei falimentului. Moratoriul nu se a- 
cordă de cît în cazul cind declaraţiunea de faliment a fost provocată 
din oficiu ori după cererea unui creditor ; falitul trebue să dove- 
dească că activul întrece pasivul, trebue să fi depus bilanţul în re- 
gulă și toate registrele sale. Tribunalul dezbate în contradietoriu cu 
sindicul şi creditorii şi statuiază asupra admisibilităţei cererei pre- 
scriind și măsurile de conservare, de administrare și lichidare a pa- 
trimoniului falitului, ete. 

Acestea sunt îmbunătățirile cele mai principale, nn rămîne în- 
doială că la, fiecare articol veţi găsi îmbunătăţiri, dar dacă ași voi să 
le enumăr toate, mi-ar fi trebuit un timp mult mai îndelungat pen- 
tru facerea acestui studiu și cunoștințe mai speciale a materiale, pe. 
cari neposedindu-le vă rog să scuzaţi imperfecțiunea raportului de 
față și să supliniți lacunele ce veţi găsi în el prin luminele D-voastre. 

Vă rog deci să binevoiţi a votă alăturatul proiect de lege, mo- 
dificînd numerotarea articolelor prin adăogirea cu două la numărul 
fiecărui articol, fiindcă la tipărire s'a strecurat această eroare, în cît 
articolul întiiu a acestei cărţi trebue să poarte numărul 695 în love 
de 693 și aşa mai departe. 

Raportor, D. G. Rossetti.
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Raportul d-lui Deputat Petre Borş prezintat Adunărei 
Deputaţilor în 1887 | 

  

(A se vedea Desbaterile Adunărei Deputaţilor pe 1887 pag. 1204 şi urm.) 

Domnilor deputaţi, 

Materia falimentului este partea cea mai importantă a codicelui 
comercial. Sufletul comerciului este creditul, fiindcă el ca o a doua 
monedă dă impulsiune vitală cireulaţiunei. Cind se simte lipsa cre- 
ditului, sau cînd acesta întimpină obstacole, tot edificiul comercial 
ameninţă cădere, sau cel puţin echilibrul său sdruneinat produce e- 
fecte desastroase. Este trist spectacol a vedea mulțimea comereian- 
ților inspirîndu-se în actele lor de negoţ numai de reaua credință și 
de fraudă! Este dureros a constată că mulţi din ei fac din faliment 
un mijloc lesnicios și imoral de repede înavuţire, fără să se sfiască 
a repetă falimentul cite de două și trei ori! 

O datorie imperioasă morală și politică, un suprem interes pu- 
blic se impune legiuitorului înţelept: de a grăbi să procure societă- 
ţei speculate remedii cît mai eficace, pentru a pune o stavilă răului, 
pentru a curmă cu o stare de nesiguranță. Ştim cum frauda se ma- 
nifestă în culorile cele mai variate și cum ea se furișează sub cele 
mai dibace mijloace pentru a frustră averea publicului. Ştim ase- 
menea că sunt comercianţi, a căror far în toate actele lor este ones- 
titatea și buna credință; dar pe cari numai nenorocirea şi eveni- 
mentele neprevăzute l'au făcut să cază înfaliment. In asemenea îm- 
prejurări, meritul legiuitorului este să intervină a cobfecţionă o lege, 
care să ridice comercianților frauduloși ori ce speranță de nepedep- 
sire, și care în acelaș timp să garanteze onoarea, comercianților ino- 
cenți și nenorociţi în contra dispreţului public. 

Incă din timpurile ad antiquo, legiuitorii fostelor naţiuni au e- 
ditat oare cari preseripțiuni mai mult sau mai puţin garantătoare 
exerciţiului comereiului. Totuși citeva dispozițiuni interealate printre 
legile dreptului civil comun, precum găsim în Digestele dreptului 
român, erau departe de a putea forma o legislaţiune propriu zisă 
comercială. Aceste legi mutilate așa cum erau, trecînd în usurile Şi 
practica de toate zilele, au fost germinele ulterioarei desvoltări, la 

„are sa avintat popoarele evului mediu în ramura comerciului. Ve- 
neţia, Genova, Pisa, Florenţa și alte republice italiane scoaseră la 
lumină osebite statute comerciale, în mare parte favorisătoare co- 
merciului, și ale căror dispoziţiuni eu mici moaificări le-au împrumu- 
îat în urmă celelalte State europene. lată cum modesta de atunci 
legiuire italiană a servit să aștearnă bazele modernei legislațiuni 
din Europa. 

Astăzi codicii comerciali ai statelor civilizate deşi suni foarte 
meritorii sub mai multe privinţe, totuşi o distanță mare îi separă 
de ultima ratio. Pentru gloria națiunei italiane se vede că era pre- 
destinat, ca ea să profite în urma unirei statelor sale de binefacerile
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păcei spre a înălță. cultura științei comerciale Ja adevăratul ei apo- 
geu. Un eminent om de stat,-un ilustru orator. și scriitor, un juris- 
consult din cei mai celebri, calificat de erudiţii Franciei „le prince 
du barreau îlalien“, și care am avut fericirea să mi fie profesor de 
dreptul internaţional la universitatea din Turin, D. Pasquale Stanislao 
Mancini, a ridicat vocea sa autorizată rostind un diseurs renumit în 
ședința din 16 Ianuarie 1869 a Parlamentului italian, prin care a 
perorat în favoarea revisuirei legei comerciale şi a confecţionărei 
unui codice model și demn de a răspunde la toate exigenţele. co- 
merciale a timpurilor moderne. 

In acest scop guvernul italian a întocmit o comisiune elabora. 
toare, compusă din jurisconsulți, comercianţi și economiști distinși și 
competinţi. Această comisiune a lucrat fără preget în decurs de & 
ani la facerea proectului de lege, după care s'a remis d-lui Mancini 
devenit ministru al justiţiei, în al cui studiu a mai stat un an. 

La 1877, d. Mancini supune proectul în desbaterile Senatului şi 
în urmă la 1880 Camerei deputaţilor. Comisiunea ambelor Camere, 
la rindul lor, compuse din persoane cu multă competinţă, au luat în 
o din nou revizuire zisul proiecţ elaborat, aducindu-i oare cari modi- 
ficări. In fine numai după importante discuțiuni urmate în sînul Par- lamentului, poleindu-se și repoleindu-se proiectul, a eșit la lumină 
această lege definiv comercială care s'a pus în vigoare la. 1 lanua- 
rie 1883. Vor răminea memorabile, pentru sincera expresiune și pen- 
tru energica mărturie a adevărului, cuvintele finale din raportul 
ministrului de justiţie către Regele Italiei, cînd ia prezintat textul 
definitiv al legei însoţit de decretul sancţionărei : „Sire, sper aseme- nea că primul codice scris de Italia la Roma, va fi ca anticele legi 
latine un fundament de prosperitate glorioasă“. In adevăr, lumea e- rudită contimporană, nu - poate de cit să recunoască superioritatea, 
codicelui comercial italian, asupra tuturor legiuirilor comerciale ale 
celorlalte state civilizate. 

Guvernul nostru, convins de superioritatea codicelui comercial italian şi de foloasele ce ar aduce societăței dotind ţara cu aseme- 
nea legiuire, a luat iniţiativa prin ministrul său de justiţie D. Fuge- mie Stăteseu, una din somităţile noastre în “știința dreptului, numind o comisiune cu însărcinarea a studiă zisul codice şi a întoemi un proect demn de a răspunde cerințelor timpului și trebuințelor viu simţite. In această comisiune au participat d-nii Degr6, unul din cei mai erudiţi consilieri ai curței noastre de casaţiune, Bagdat și M. Poenaru-Bordea, membrii distinși ai curței de apel din București, și Protopopescu-Pache, jurist foarte competinte în legea comercială, Nu puţine servicii a adus și actualul președinte al tribunalului de 
comerciu din capitală, d. Rădoi, care a colaborat prin un studiu de judicioase reflexiuni. Membrii acesţei comisiuni, în scop. de ași u- şură lucrarea, și-au distribuit între ei materiele, desfășurind în cite- va luni o activitate ce, de toţi trebuii să li se recunoască. Totuși trunchiarea nemotivată a mai multor dispozițiuni din textul original și chiar a, părților celor mai însemnate, mai cu seamă în cartea des- pre faliment, a făcut să reiasă o „copie în multe privinţi palidă ; căei
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a înlăturat țelul înalt ce a însuflețit pe legiuitorul italian, cînd a in- trodus acele inovaţiuni care tocmai fac fala sa. O operă, fruct al 
unei experiențe cu rădăcini adinci în practica mai multor seculi și 
pe care poporul italian a dobindit-o prin excelenţă în afacerile sale internaţionale de negoţ, nu se poate mutilă cu înlesnire din o trăsă- tură de condei. Noi nu putem justifică 'omisiunile ce s'au făcut de cit prin celeritatea pusă în elaborarea proectului ; și prin faptul că distribuindu-se materiile în părţi la cîte un membru, s'a uitat a se pune lucrările parţiale în desbaterea complectului comisiunei. Nu mai puţin invederat este că, sub multe privinţe, lucrarea plausibilă a comisiunei elaboratoare a servit comisiunilor parlamentare a le în- 
lesni lucrările: 

După terminarea, proectului de lege elaborat de către comisiu- nea enunciată, guvernul Pa depus în sînul Corpurilor Legiuitoare, care şi-au ales comisiunile cu misiunea să-l revadă, să-l complecteze şi să-l prezenteze Adunărilor cit mai urgent. S'a ţinut de comisiu- nile întruniţe ale Senatului şi âle Camerei poate mai bine de cinei- zeci ședințe, și, în interesantele discuțiuni ce sau urmat, cu deose- bire d. ministru Stătescu, cu inteligenta sa perspicacitate şi profun- 
ditate juridică, ne-a convins asupra inconvenientelor ce ar fi, dacă am omite prescripţiunile legei italiane, și cari fără cuvint comisiu- nea elaboratoare le înlăturase. Astfel am convenit cu toţii asupra justeţei argumentelor și motivelor ce merit în favoarea textului ori- ginal italian, pe care nu lam putea înlătură fără vătămare pentru interesele noastre comerciale, și cari interese cer aceeași protecţinne prevăzătoare și înțeleaptă inovată de legiuitorul Italiei. Comisiunea noastră a avut temeiuri puternice să nu atingă asupra originalului, și sa mulţumit a reproduce cu fidelitate “textul italian în întregul său pentru tot ce se potrivește cu cerinţele noastre comerciale, re- producere care, ne place să credem, va fi imitată în curind și de alte state mai înaintate în cultură, cu toate gelosiele mindriei lor 
naţionale. | 

Domnilor deputaţi, 

Comisiunea, d-voastre compusă din D-nii: G. Cantilii, M. Cor- nea, Stefan Şendrea, 1. Poenaru-Bordea, M. Corbeseu, C. Stoicescu și subscrisul, după mai multe discuțiuni urmate, luind în desbatere partea III a proectului de lege a codicelui comercial relativ la faliment așa cum s'a votat de Senat, vine, prin subsemnatul ales raportor, al supune desbaterilor d-veastre 
"Rominia, în urma unirei ţărilor surori, și mai cu seamă în tim purile recente, a început să ia un sbor repede în mișcarea comer- cială și economică. Actualul codice de comerciu, alcătuit la 1810 după acel al Franţei, nu mai este în stare a corespunde necesităţi- lor și cerințelor ce ne impune prezenta desvoltare comercială. Toţi resimt trebuința 'ce avem de u ne apropiă o legislaţiune comercială care să fie la înălţimea necesităţilor timpului, care să ne dea asi- gurări reale pentru mărirea, întinderea și întărirea creditului nostru, și care să garanteze o liberă și progresistă desvoltare a activităţei na-
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«ţionale în toate ramurile de producţiune. Lovirile frecuente aduse creditului pieţei noastre din cauza falimentelor frauduloase ale unor comercianți despuiați de ori ce pudoare a onestităței, a bunei ere-- dinţe și a exactităţei în îndeplinirea obligaţiunilor lor, cum și nepu- 
tința actualei legi, de a le înfrînă și de a le preveni pe cit posi- bil—toate aceste împrejurări ne-au făcut pe noi, membrii comisiu- 
nei, să adoptăm fără şovăire, mai cu seamă în materia falimentului, legea comercială italiană, ale cărei dispozițiuni sunt cele mai exce- lente preseripţiuni tutelare pentru interesele comerciale. 

Falimentul, sau încetarea. plăţilor de către un comercianie, lo- vește pe lingă interese proprii în drepturile a o mulţime de creai- tori “și de interesaţi. EI aduce o perturbare în tot mecanismul cir- culațiunei și atinge creditul public, în cît, cu drept cuvint, legile cari 
privesc această materie sunt considerate ca legi de ordine publică. 
Aceste dispoziţiuni vor trebui în consecință să prevadă și să regu- 
leze nenumărate cazuri și împrejurări, o mulțime de evenimente, 
pentru a salvă drepturile lovite și a restabili creditul sdruncinaț Lectura și discuțiunea specială a tnturor asticolelor de lege vor fi 
ocaziunea cea mai bună de a ne convinge despre superioritatea pro- 
ectului, a cărui preseripţiuni înțelepte și prevăzătoare resolv în un 
mod admirabil toate cestiunile. 

Este regretabil că închiderea sesiunei e aşa de apropiată, că 
nu mia rămas de cit trei zile disponibile în urma votărei proieetu- 
lui de lege de către Senat; și că de altă parte asentimentul gene- 
ral reclamă să se dea la lumină cu 0 oră înainte noua lege. Mi-a 
fost, prin urmare, absolut imposibil a presintă un raport în detaliu 
motivat asupra unei materii destul de întinsă. O asemenea lucrare 
interesantă, din toate punctele de vedere nu mi-ar fi displăcut, însă, 
urgenţa cu care este așteptat proectul votat de. Senat face ca pu- 
terile ori cui să fie mai pe jos de o legitimă dorinţă. Pentru un mo- 
ment să ne mulţumim cu o expunere foarte succintă ; dar care în 
resumat va pune cel. puţin în relief punctele culminante și inovaţiu- 
nile principale adoptate de proiect, a cărui modificări esenţiale fac 
să distingă de actuala lege. : 

Cartea III-a proectului codicelui comercial votat de Senat şi 
care se, supune deliberaţiunilor d-voastre, d-lor deputaţi, privește fa- 
limentul. Ea conţine 185 articole de lege și se împarte în opt tit- 
luri : titlul | tratează despre declarațiunea de faliment” și efectele 
sale ; II despre administraţiunea falimentului; III despre lichidarea, 
pasivului ; 1V despre lichidarea activului ; V despre repartiţiunea în- 
tre creditori şi închiderea falimentului ; VI despre încetarea şi sus- 
pendarea falimentului ; VII despre falimentul societăţilor comerciale 
și VIII despre infracțiunile penale în materie de faliment. 

In actuala lege falimentul formează cartea II-a a codicelui co- 
mercial, conţine 163 articole de lege, și se împarte în trei titluri: 
titlul ] tratează despre faliment; ÎI despre bancrute și III despre 
restatornicirea faliților. Materia este distribuită confuz şi fără nici o 
regularitate, limbagiul comun, nici cum juridic ; în fine lasă în totul 
de dorit. Dacă comparăm actuala lege cu proiectul, la prima vedere
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şi în primul punct ne surprind -următoarele distineţiuni primordiale : 
Proiectul precizează, complectează şi pune cu exactitate în evidenţă 
cugetarea legiuitorului ; el suprimă ori ce îndoeli, echivocităţi și 
controverse ; înlătură repetiţiunile defectuoase și inutile, armonisind 
pretutindeni un ales limbagiu juridie. datorit de sigur unei laboare 
încercate ; ţine seamâ de nevoile imperioase aşa strîns legate cu 
caracterul comerciului modern.—în cit ne credem autorisaţi a afirmă 
că ucest proiect de lege este cel mai fidel înterpret al condițiunilor 
reale a societăţei. Preseripţiunile excelente ale proiectului, eare nu le 
întrunește actuala lege, au fost motive plauzibile pentru membrii 
corpului ponderator, în cit. toţi, fără osebire de partid. și chiar sub 
cuvintele viu exprimate de un membru competinte din opoziţiune, 
au primit proiectul de lege tale guale. cu unanimitatea, voturilor. 

Prima inovaţiune a proiectului de lege este: că comerciantul 
se află în stare de faliment cînd încetează plăţile sale numai pentru 
datorii comerciale, și că numai ereditorul avind o creanță cu causă 
comerciali poate cere declaraţiunea de faliment (art. 695 și 699). 

Era un timp cînd ne. găsiam, foarte slabi în -afaceri de negoţ, 
cînd ne lipsia o clasă mai numeroasă de comercianți și cînd ne a- 
flam oare cum în leagănul vieţei comerciala. Moldova şi Valahia, 
atunci state separate, nu aveau o legiuire comercială care să regu- 
leze condiţiunile neguţăturilor şi raporturile derivind 'din afaceri de 
comerciu. Daraverile civile ca și cele comerciale se regulau de o 
potrivă de codicele civil, în cît eră cu.totul indiferent dacă cinevă, 
avea sau nu profesiunea abituală de comerciante, căci atît unul cit 
şi celalt erau supuși aceleiași jurisdieţiuni, jurisdiețiunei civile, și ju- 
decaţi după aceleași. legi, legile civile. Nu numai că nu se făcea 
nici o distineţiune între creanţe și obligaţiuni civile sau comerciale, 
dar nici eră vre-o deosebire între condițiunet de neguţător şi şi de 
persoană particulară. Un. proprietar bună oară care nu făcuse în 
viața lui vre-un act de comereiu, dacă din împrejurări devenea. in- 
solvabil, după vechile legiuiri și după jurisprudența usitată la jude- 
cătoriile și divanurile de atunci, se fiicea moftuz, adică se declără în 
stare de faliment. Justiţia, după stărtința creditorilor, interveniă pen- 
tru limpezirea și verificarea sinetelor și înscrisurilor creditorilor, după 
care. se procedă la distribuirea preţului din vînzarea averei debito- 
rului prin analogie și după rangul de claslficațiune (v. anexa 1, cod 
Calimah, $ 1974 și următorii; v. cod. Caragea, cartea V, cap. 4). 

Această stare anormală și bizară, care contopea drepturi şi 0- 
bligaţiuni de o natură cu totul diferită. care confundă calități ce nu 
aveau a face unele cu altele, eră absolut nepotrivită timpurilor mo- 
derne. Comerciul cu încetul a început să capete și la noi oare care 
desvoltare, centrurile de populaţiune în orașe înmulţindu-se au pro- 
dus nevoi și trebuințe multiple, — în cit formindu-se o clasă nume- 
roasă și specială de neguțători, se impunea cu necesitate facerea 
unei; legiuiri anumite. Astfel a apărut mai întiiu la 1840 în partea 
de dincoace de Mileov actualul codice comercial copiat după acel 
francez, și care la 1864 s'a întins și pentru ţara de dincolo de Milcov. 

Actuala lege a rupt cu trecutul, care necunoștea că comerciul 
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este o ramură a parte a activităței omeneşti, şi care pentru rezol-. 
varea nenumăratelor cazuri are trebuiuță de o lege specială. După 
codicele în vigoare, numai comercianții pot cădea în faliment, şi nu- 
mai faliţilor negustori se aplică procedura falimentului. Toate cele- 
lalte persoane particulare devenind insolvabile cad în deconfitură, 
adică ori ce avere a lor ca gagiu al creditorilor este supusă execuțiu- 
nei silite conform regulelor procedurei civile, în anumite cazuri chiar - 
execuţiunei provizorie, și debitorul nu se poate liberă de cît prin ce- 
siunea bunurilor (v. art. 1122, 1718, 1719 din cod. civil și art. 129, 
379 și 648 proc. civ.). Mai mult, legea comereială nici nu admite 
dispoziţiunea legei civile pentru comercianți de a face eesiunea 
bunurilor. | 

Cu toate acele distineţiuni legiuitorul cade în grava eroare, 
confundind creanţele civile cu cele comerciale, acte care prin natura, 
cauza şi obiectul lor sunt cu totul diferite. Art. 182 din cod. com. 
zice: „se socotește falit comerciantul care încetează plățile sale“. 
Din interpretarea atit literară cit și spirituală a textului rezultă că 
legea nu distinge, înţelegind datoriile civile ea şi cele comerciale ; 
astfel că suntem în drept a susține că ubi lex non distinguit, mec 
nobis est distinguendum. 'Totuşi jurisprudenţa instanţelor noastre ju- 
decătoreşti a variat. La început și astăzi chiar unele tribunale în- 
clin în favoarea acestei confuziuni ; de și mai multe instanţe, mai 
cu seamă acum. sau pronunțat în sens contrariu. 

Proiectul de lege a curmat cu această controversă introducind 
principiul unei doctrine superioare, care nu'l găsim în nici un codice 
al vre-unui stat. Art. 695 și 699. din proiect prescriu că creditorul 
poate declară falit pe debitorul său comerciant în cazul încetărei 
plăţilor numai pentru datorii avînd o cauză comercială, și că se con- 
sideră falit numai comerciantul care încetează, piăţile sale pentru 
datorii comerciale. In adevăr, comerciantul se face pasibil de rigoarea 
legei speciale numai prin calitatea sa excepțională, și numai pentru 
actele cari ating creditul public. Pentru toaţe celelalte acte el ră- 
mine persoană particulară, şi activitatea sa reintră în domeniul drep- 
tului comun. Ar fi absurd să se declare în faliment comerciantul, 
care spre exemplu nu ar putea plăti procentele sau eajiitalul unui 
împrumut ipotecar aviid o cauză civilă, Ar fi injust să se aplice 
procedura de faliment comerciantului, care lipsește obligaţiunei de 
a plăti ciștiurile datorite din arenda unei moșii. Inţelegem să nu fie 
scutit de rigoarea legei speciale, dacă încetarea plăţilor civile ar 
implică sau ar trage după sine încetarea plăţilor comerciale, nici 
cum însă cînd o asemenea atingere nu se aduce. Proiectul a înlă- 
tarat ori ce îndoeli și dă chestiunei o soluţiune pe cit legitimă, pe 
atit echitabilă. 

Sunt mulți jurisconsulţi cari, discutind chestiuni de drep co- 
mercial, au formulaţ acest înalt și adevăraţ principiu juridice: că un 
comerciant poate fi falit măcar că ar fi d'asupra afacerilor sale, și 
altul care nu e numai de cit în faliment deși se găsește în nevoe 
cu afacerile sale Pentru acest motiv proiectul a prescris prin art. 
718 de la titlul II o altă justă inovaţiune că: singurul refuz de a
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plăti nu constitue necesarmente o încetare de plăţi, precum conti- 
nuarea plăţilor prin mijloace ruinătoare sau frauduloase nu împie- 
dică deelaraţivnea, de faliment. Cu alte cuvinte, este de datoria tri- 
bunalului comercial, şi legea lasă la facultatea sa, să'și tragă dovezi 
din fapte și împrejurâri, că comerciantul nu e în stare să facă faţă 
plăţilor. Tribunalul înainte de ori ce trebue să capete certitudinea 
că există cauza legală a falimentului, care nu poate rezultă chiar 
din mai multe refuzuri de plăţi, dacă se dovedește că, comerciantul 
are destulă avere pentru a'și îndeplini obligaţiunile sale și că poate 
evita, nenorocirea. 

A treia inovaţiune la același titlu este în dispoziţiunea, care 
iarăși nu o găsim în altă legislaţiune, „că ascendenții, descendenții 
și soţul debitorului nu pot cere deelaraţiunea în faliment (art. 699 
al. 1*. Ar fi inuman și imprudent de a pune în colisiune simțimin- 
tul natural al sîngelui cu dreptul raţiunei, și de a împlintă între ru- 
dele mai apropiate săminţa discordiei şi. certelor, cari totdeauna 
aduc ura cea mai implacabilă. 

A patra inovaţiune a proiectului care nu se găsește de cit în 
legea belgiană (art. 443), este art. 701, care obligă pe portărei și pe 
judecătorii de ocol a; trimite lunar la tribunal protestele făcute în 
cursul lunei expirate. Protestele arată poziţiunea comerciantului ast- 
fel că înlesnesc tribunalelor de comereiu să 'cunoască adevărata, si- 
tmațiune a negustorului, și să determine în caz de faliment epoca 
încetărei plăţilor. 

O altă iuovaţiune este obligațiunea ce se impune de art. 707 
președintelui tribunalului de comereiu a comunică procurorului pînă 
în 24 ore copia sentinței declarative de faliment cu ori ce acte în 
cauză, cum și îndatorirea prescrisă procurorului a luă în toate cazu- 
rile cunostință de acte spre a vedea decă nu e loc la deschiderea 
unei acţiuni penale. In actuala lege (v. art. 204, 227 şi 337) procu- 
rorul are acest drept, dar nu i se impune numai de cît. După pro- 
iect, ori ce faliment dă loc la o cercetare penală. căci falimentele 
în de comun fiind înconjurate de fraude e un interes suprem a le 
descoperi și reprimă, pe cit e un interes moral de a se dovedi lea- 
litatea comercianților onești. Prescripţiunea este de o importanță 
mare ; căci oprește pe neguatorii neonești de Ja acte imorali, și in 
același timp justifică operaţiunile sincere ale neguțătorilor onorabili. 
In Englitera, noua lege asupra falimentelor pusă în vigoare la 1 Ia- 
nuarie 1884 a adoptat asemenea dispoziţiune. 

La, instanțele noastre judecătorești ca și la tribunalele din alte 
state nase grave controverse, de cite ori este vorba a determină 
drepturile personale ale falitului, cari nu se pot exercită de către 
sindie. Experienţa a probat legiuitorului italian necesitatea de a in- 
troduce dispoziţiunea, care se pune prin primul aliniat al art. 712 
din proiect. După această a șease inovaţiune, ce nu este în alți co- 
dici, se stabilește principiul : că falitul iși conservă drepturile pentru 
tot ce nu privește administraţiunea bunurilor sale ; deci el va putea, 
opoză hotărirea declarativă de faliment, va putea stă în judecată ca,
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reclamante și pirit pentru tot ce se raportează la puterea părintea- 

scă, maritală, ete. 
In vedere că după proect, procedura penală merge în același 

timp şi paralel cu procedura falimentului; în vedere că noi nu avem 

o lege de constiîngere corporală ; în vederea principiilor constitu- 

ționali cari cer respectul libertăţei individuale, afâră de cazul vinei 

veghiate sau al unui suprem interes public, art. 708 din proiect lasă, 

tribunalelor de comerciu facultatea de a arestă pe falit și numai în 

cazuri grave, nici cum nu le impune ca pînă aci o obligaţiune pre- 

cum o preserie art. 201 din actuala lege. Această îmbunătăţire a 

proiectului este salutară; căci rigoarea legei este injustă și inumană 

faţă cu mulţi comercianți onești, a căror acte, în tot cursul proce- 

durei penale, instrucţiunea penală este în drept a le investigă și a 

se convinge de adevăr. 
In fine a opta inovaţiune a acestui titlu este, că proiectul (art. 

718) admiţind acţiunea pauliană în contra actelor făcute în frauda, 

creditorilor, el determină și cazurile cind acea acţiune poate fi pri- 

mită. Legea consideră aceste cazuri numai ca praesumptiones juris 

tantnm, cari pot fi combătute cu proba contrarie (art. 719). 

Trecînd la'titlul II, găsim prima inovaţiune în art. 727, care a- 

cordă tribunalului de comerţ dreptul să numească un sindie dintre 

persoanele străine masei creditorilor. Numirea sindicului ca în actuala 

lege (art. 206) de către tribunal după avisul creditorilor, a dovedit 

în practică 'că acest mod de numire este o plagă a falimentelor, In 

primele adunări ale creditorilor în de comun vin creditori cari sunt 

mai mult în conivenţă cu falitul, astfel că ies niște sindicate care 

sunt un flagel cînd pentru falit, cînd pentru creditori. Sindicul are 

o misiune însemnată specialmente în administraţiunea falimentului, 

- în privinţa conservărei și lichidărei bunurilor falitului, în privința 
deosebirei activului de pasiv şi a repartiţiunei între creditori. Este 

dar un interes legitim ca dinsul să nu fie ales dintre creditori, pen- 

tru a neglijă interesele generale ale tuturor celorlalţi creditori și ași 

face mai mult propriele afaceri. Proiectul cu multă dreptate preserie 

să se numească dintre persoanele străine masei creditorilor și pe 

cari de sigur tribunalele îl vor alege dintre jurisconsulți, a căror 

aptitudine în știință dreptului, îi dă toată competinţa pentru o sar- 

cină delicată și grea. Mai mult, proiectul, în scop de a nu agravă 

masa creditorilor şi patrimoniul falitului cum și pentru a nu paraliză 

procedura falimentului prin deosebiri de vederi, nu admite numirea 

mai multor şindiei. ' 
A doua inovaţiune foarte însemnată în acest al doilea titlu, este 

instituțiunea unei delegaţiuni a creditorilor, cari în administraţiunea 
falimentului supraveghează lucrările sindicului sub direcțiunea jude- 

"cătorului-comisar (art. 736). Acest comitet de creditori, compus din 

3 sau cinci persoane numite în prima lor adunare, servește de mi- 

nune să lumineze și pe sindic care este obișnuit un jurisconsult, și 

pe judecătorul-comisar, adeseori un tinăr magistrat fără multă ex- 

perienţă. Este legitim ca creditorii, despre a căror interese se tra- 

tează, să-şi aibă un organ direct care să-i reprezinte și să fie ascul- 

39 
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tat în toate actele de oare care valoare. Capitalurile străine găsese 0 garanţie puternică în o instituţiune, a cărei întervenire la admi- nistrațiunea falimentului servește cu o deosebită solicitudine proce- dura falimentului; Orice argumente sar aduce în contra acesţui text de lege, a cărei origină o găsim în legea germană, ele cad în com- paraţiunea foloaselor și precauţiunilor ce se procură în materia fa- limentului. 
In fine a trela inovaţiune este lacuna ce proiectul o îndepli- nește, în cazul cînd sindicul încetează din însărcinarea, sa înainte de a se fi terminat lichidarea activului, sau cînd sindicul moare ori este înterzis. In asemenea cazuri, codicii celorlalte țări cari nu prevede 0 dispoziţiune cum este în proiectul nostru, art. 770, fac ca tribu- nalele să rezolve cestiunea după regulele generale ale dreptului co- mun de la succesiune sau de la mandat. Prescripţiunile textului nos- tru exclud procesele și asigură un mers regulat și repede a lichi- dărei activului. , 

In titlul III, relativ la lichidarea pasivului, titlu foarte însem- nat pentru creditori și pentru falit, proiectul a reușit în o materie, cari în alți codici este aglomerată de formalităţi complicate, să în- depărteze toate aceste inconveniente. 
Prima şi cea mai importantă inovaţiune, care nu este decit în codicele Olandez. prescrie un Judicium universale pentru toate con- testaţiunile cari se decid de judecătorul-cornisar pri 0 singură și unică hotărire, astfel că se evită 0 mulţime de procese (art. 776). Proiectul, în art. 832 de la titlul VI, întroduce o inovaţiune, care merită toată lauda pentru legiuitorul italian : voim a zice des- pre dispozițiunea moratoriului, Găsim încă în vechile legi romane, în un reseript a lui Constantin, o esceptio moratoria introdusă în favoa- rea debitorilor onești, cărora legea le acordă un termen de plată. Proiectul nostru ia în protecţiunea sa interesele comercianților onești, pe cari "i-au lovit nenorociri neprevăzute, punindu i în o strimtorare momentană. Această dispozițiuve acordă în certe împrejurări grave şi sub oarecari garanţii suspendarea executărei falimentului, în care interval debitorul se poate înțelege și regulă cu creditorii săi. Mo- ratoriul se acordă numai cînd declaraţiunea de falimenţ; va fi pro- vocată după cererea unui creditor, sau din oficiu, iar falitul va fi dator a dovedi că activul întrece pasivul și va trebui să fi depus bi- lanţul în regulă cum și toate registrele sale. Asupra cererei debitoru- lui falit tribunalul desbate contradictoriu cu sindieul şi creditorii săi, și statuează asupra admisibilităţei cererei, prescriind precauţi- unile necesare pentru a asigură integritatea patrimoniului debitoru- lui, cum și ori ce alte măsuri de lichidarea averei falitului, Legea nu permite tribunalului de comerţ să acorde un moratoriu care să treacă peste termenul de șease luni. 

Proiectul, tot la titlul VI, întroduce o prescripțiune din toate punctele de vedere plausibilă, căci acordă faliţilor, cari au fost; vie- tima evenimentelor neprevăzute şi nenorocirei, să dobindească prin hotărirea de omologarea concordatului reabilitarea lor. Este cea mai mare inumanitate să excludem de la drepturile de cetăţeni pe o mul-
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ţime de comercianţi căzuţi în falimenţ prin cazuri extraordinare, de- cari nu se cuvine a fi Tespunzători ; și pentru care merită un trata- ment special. Titlul al III-lea din actuala lege preserie atîtea forma- lităţi grele în cît a fost eu anevoință comercianților nenorociți să profite de dispoziţiunile quasi-imposibili ce avem. Aceste dificultăţi sunt înlăturate prin noul sistem al proiectului, care readuce în si. nul societăţei și spre folosul ei pe comercianții onești ajuşi în stare de nenorocire, numai din împrejurări cu totul independente de vo- inţa lor, 

Proiectul. în scopul de a reprimă frauda ori unde și ori cind 0 găseşte, după ce a separat, acţiunea publică a ministerului publie de acţiunea privată a tribunalului comercial, precum dejă s'a arătat, prescrie în al. I al art. 808 din titlul VIII această dispoziţiune efi- cace : „Acţiunea penală în materie de faliment poate fi pusă în miş- care chiar înainte de declaraţiunea de faliment ; dar numai în cazuri grave de dosire, ascundere, sustragere sau împuţinare frauduloasă a patrimoniului în dauna creditorilor“. In fine, în acest titlu găsim pres- cripţiuni de lege mult:mai conplecte de cum sunt în legea actuală, relative la complicitate cum şi la delictele comise de alte persoane, fără să fie complici. Tot în textele acestui proiect găsim și pedep- sele ce sunt determinate pentru diferitele cazuri de faliment simplu, sau de bancrută, frauduloasă, —așa, că adoptindu-se acest proiect, de la sine rămîn căzute toaţe acele dispoziţiuni ale legei penale din co- dieele nostru penal cari se referese la faliment. Termin cu aceste scurte observaţiuni raportul meu, pe care m'am ferit a nu "ida 9 întindere mai mare, solicitîndu-vă, D-lor de- putaţi, a bine-voi să-l adoptați eșa cum s'a votat de Senat: urind cu toţii scumpei noastre patrii o eră nouă comercială, căreia acest nou codice să'i fie un far de lumină vie și statornică. 

Raportor, Petre Borş. 

  

Expunere de motive (1895) 
Legislaţiunea falimentului, ast-fel cum a fost organizaţă de Co- dul nostru de Comereiu de la 1887 a dat loc la critici vii şi înte- meiate. 
Lipsa de control în operațiunele falimentului lasarea intereselor 

dive de creanţe, a căror verificare se face în afară de controlul cre- ditorilor, înlesnirea peste măsură a concordatelor ; acordarea prea facilă a reabilitărei; sunt atitea cauze de înmulţirea falimentelor şi de slăbirea în proporţiune, a creditului comerciului nostru. 

putut zice; în această privință, cu drept cuvint că ajuns la noi o adevărată profesiune:.
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Tribunalele din Galaţi și din Brăila, zilnic în luptă cu neajun- 

surile legei noastre au atras cu stăruință atențiunea ministerului a- 
supra facilităţilor ce se dau comercianților veroși de a pregăti fali- 

mentele și de a calculă prin anticipație beneficiile, ce ele vor da, cu 

singe rece și cu socoteala cu care se întreprinde o operaţiune co- 
mercială, 

Pe acele pieţe, mai ales, toată manopera este îndreptată în 
contra furnizorilor şi fabricanţilor din străinătate, cari, de multe ori, 

nici că sunt puși în situaţiune a cunoaște falimentul, de cît cind 
totul este consumat. | 

Am regretul de a constată că creditul comereiului nostru a su- 

ferit mult în străinătate în timpii din urmă, din această stare de 
lucruri, ” 

Spre a îndreptă aceste lacune, cred că este necesar să se re- 
vizuească întreagă cartea III a Codului de Comereiu. 

* 
> * 

Principalul factor al conducerei operaţiunilor unui faliment este 

sindicul. EL ar trebui să fie totdeauna auesiliarul justiției pentru a 

se stabili cu precisiune cauzele cari au determinat falimentul și pentru 
a se descoperi fraudele ce s'au putut comite. Din nenorocire însă, să 

întimplă că în practică sindicul devine cite odată advocatul falitului 

mai mult de cit delegatul justiţiei. Aceasta provine din greşita re- 

erutare a personalului, din lipsa-i de respundere penală și din pri- 

mejdioasa facultate lasată falitului de a regulă el plata sindicului. 
In privinţa recrutărei propun condițiuni severe de admisibilitate 

cari vor îndepărtă de la sarcina de sindie pe cei care sunt porniţi 

a şi uită menirea. 
În privinţa răspunderei asimilind pe sindie cu funcţionarul pu- 

blie cred că se iau măsuri suficiente pentru buna conducere a ope- 

raţiunilor. In privința onorarului, dacă'l țărmurim în limitele pro- 

porționale cu activul, facem să dispară remuneraţiunile de favoare, 

cari au fost găsite une ori scandaloase, şi dacă dăm numai tribu- 

nalului dreptul de a] determină, curmăm acordurile compromiţă- 

toare dintre sindic și falit. Complementul necesar al acestei din urmă 

măsuri este pedeapsa ce propun pentru sindicul care va fi primit 

direct sau indirect ceva de la falit. Pentru a asigură continuitatea de 
vederi în direcţiunea lucrărilor, și pentru a se acceleră operaţiunele, 

“am suprimat deosebirea între siudicul provizoriu și sindicul definitiv. 
De alt mintrelea, experienţa a dovedit că persoana căreia _tri- 

bunalul încredinţase în mod provizoriu sarcina siudieatului eră tot- 

deauna menţinută de: creditori ca sindic definitiv, ast-fel că consul- 
taţia, creditorilor eră o simplă formalitate care aducea întirziere. Cu 

nvile dispoziţiuni cari vor guvernă alegerea sindicilor, garanţia ce 

aceștia cată să inspire nu face de cit să crească, astfel că înterven- 
ţiunea creditorilor la confirmarea lor devine și mai inutilă. 

Nu mai puţin rămân neatinse drepturile masei eredale, rostin- 

du-se în formă și sub condiţiunile de număr cerut de lege, dea cere 
ori cînd înlocuirea sindicului. 

* 
* *
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Codul din 1887 a suprimat pe sindicul creditor, care funeţionă 
alăturea cu sindicul avocat, și la înlocuit cu o delegaţiune a cre- 
ditorilor, însărcinată cu supravegherea operaţiunilor falimentului. 

Supresiunea era naturală, de oare ce sindicul creditor nu aducea 
absolut nici un contigent de lumini: sau de _vigilență; înlocuirea lui 
printr'un alt organ a fost mai puţin nemerită. Experienţa a dovedit 
că în marea majoritate a ceasurilor, delegaţiunea creditorilor n'a fost 
de cit o povară pentru creditorii serioși și un mijloc de speculă pentru 
cei ce intră în aceste comisiuni. 

In adevăr, delegajiunea fiind aleasă la începutul falimentului 
de creditorii ale căror creanţe nu sunt verificate, de multe ori deci 
de creditori fictivi, ea nu reprezintă adevăraţa masă credală. Fali- 
tul are prea mare înlesnire de a strecură întrînsa, pe amicii sau 
chiar pe complicii lui. De altă parte delegaţiunea avind şedinţe fixe 
independent, de convocaţiunile ce i se pot face oricînd de preşedinte, 
creditorii serioși nu acceptă să figureze în comisiune care rămînepe 
mîna profesionalilor falimentelor, 

” Cred, dar, că se poate suprimă, cu oare „cari avantage aces 
rotagiu inutil, lasindu-se ca atribuţiunile ce erau cenferite delegaţi- 
unei să se înplinească în anume cazuri fie de o comisiune adhoe 
chemată de tribunal fie de însăși creditorii convocați spre acest scop. 

- Cu acest chip supravegherea va fi mai eficace și interesele cre- 
ditorilor mai bine ocrotite. 

* 

* - % 

Unul din mijloacele frecvente, ce se întrebuințează de faliţi 
pentru a-și creă majorităţi fictive și a impune condițiuni oneroase 
minorităţii din masa creditorilor, este răscumpărarea pe sub mină a 
unor creanţe și trecerea lor asupra unor persoane interpuse. 

Tot asemenea, dar în sens invers, unii creditori mari, în pose- 
siune de mai multe creanţe, le împrăștiează la diferite persoane și-și 
formează majorităţi defavorabile falitului, graţie cărora apasă asupra 
lui, penlru a-i impune condițiuni particulare. 

Și într'un caz și în celalt, espresiunea votului este alterată, și 
desfășurarea falimentului de la început nu rămîne sinceră. 

Spre a curmă acest abuz proectul prepune să se fixeze creanţele, 
de îndată ce falimentul este declaraţ, în mîna ultimului purtător. 

Această reformă ne-a fost cerută cu insistență de camera de 
comereiu din Bucuresti. Ea va permite ca hotărirele, de cîte ori 
legea cere majorităţi în număr şi în sume, să fie luate de adevărații 
creditorii, . 
N Situaţiunea unwm faliment nu se poate cunoaşte de cit după ve- 
rificarea ereanţelor și judecarea contestaţiunilor la cari această o- 
peraţiune poate da loc. Spre a atinge mai bine acest scop, am lăr- 
git cercul de investigaţiuni, al judecătorului-comisar, i-am dat mijlo- 
cul să culeagă toate informaţiunile necesare pentru ca creditorii să 
se. poată convinge de veracitatea creanţelor. Cred că se aduce un 
real serviciu creditorilor prin inovaţiunea ce propun ca verificarea 
să se facă o singură dată, afară de casuri anume prevăzute de lege 
și contradictoriu cu toţi cei interesaţi. 

. % 
% *
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Este în interesul creditului publie ca starea de faliment să ia. 
un sfirșit cit se poate de repede; de aceia am întrodus modificarea, 
ca sindicul să fie dator că, în trei zile de la verificarea creanţelor 
să ceară convocorea creditorilor pentru ă fi consultaţi asupra înche- 
ierei unui concordat. 

Concordatul trebue îngrădit de toate garanţiile posibile pentru 
ca, în desastrul comun, toţi creditorii să fie de o potrivă trataţi și 
specula să fie înlăturată. | 

De altă parte, concordatul fiind o favoare pentru falit, el nu 
caută a fi acordat de cit dacă antecedentele falitului, lipsa de fraudă, 
şi seriozitatea cotei concordatare 1 face admisibil. 

In această ordine de idei proectul prevede: | 
1. Fiesarea unei cote minimale sub care concordatul nu se poate 

face. Prin această inovaţiune comerciantul va fi obligat să pună re- 
gulă în afacerile sale, și să ţină în mod regulat registrele și bilanţul, 
ca ori cind să-și poată cunoaște situaţia ; în casul în care s'ar con- 
vinge că capitalul său este pierdut, să nu mai continue comereiul 
prin expediente, în detrimentul creditului public. 

2. Interdicţiunea de a se face concordat cînd falimentul este 
fraudulos, sau cînd falimentul se face pentru a doua vară. 

Este, într'adevăr nedemn de această favoare comerciantul care 
este dosit, care a fost dejă în stare de faliment, sau care se afiă sub 
'inculpare de banerută frauduloasă și pină ce n'a fos: definitiv achitat. 

3. Facultatea pentru tribunal de a refuză omologarea. 
Ca ennsecință a principiului că tribunalul de comereiu, are 

controlul asupra tutulor oparaţiunelor falimentului, ered că este ne- 
cesar ca concordatul, fie extra-judiciar fie convenit cu majorităţile: 
cerute de lege să fie supus omologărei tribunalului, care, examinind 
circumstanțele falimentului va statui asupra omologărei- 

4. Interdicţiunea pentru femeea falitului de a votă la concordat 
cu creanţa ei dotală, 

Convenţiune dintre falit și creditorii săi trebuie să fie lipsită 
de orice înriurire directă a falitului ; am interzis femeei falitului a 
luă parte la votarea concordatului pnntiu că dinsa este presumată 
a fi favorabilă falitului, și pentru că prin importanţa creanţei sale, 
ea determină adesea ori majoritatea. 

5. Măsuri pentru esecutarea reală a concordatului. 
Creditorii consimţind un concordat falitului renunță la parte 

din creanţe și acordă termen de plată. Adesea ori sa văzut că, la 
seadenţa cotelor concordatare, creditorii nu pot realiză nici dividen- 
dul promis din concordat, fie pentru că falitul a constituit un drept 
de gagiu, asupra întregului său patrimoniu, fie că a înstrăinat în mod 
neobișnuit felului său de comerciu acest patrimoniu. Cred că este 
casul a se întroduce măsuri de garanţie cari să pună pe creditorla 
adăpostul acestei necorecte procedări, declarind nule de drept aseme- 
nea acte, până-ce falitul nu'și va fi îndeplinit obligaţiunile luate prin 
concordat. | 

* 
* %* 

Dacă legea are dispoziţiuni severe pentru falitul de rea cre-
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dinţă, ea are și dispoziţiuni favorabile pentru acela al cărui faliment 
este datorit unui concurs de imprejurări nenorocite. 

Un asemenea falit, cînd plăteşte integral pe creditorii săi, cată 
să poată reîntră în lumea comercială, ștergindu-se toate urmările și 
decăderile legate de un faliment. | 

Reabilitarea falitului, favoare excepţională a legei.. trebuiă să 
fie încongiurată de forme și de publicitate, ca nu cumvă ea să fie 
luată prin surprindere. Legea în vigoare nu prevede modul cum a- 
ceastă cerere are să se întroducă, nici publicitatea de care trebuii 
să fie înconjurată ; mai mult ea o faceă posibilă la un moment cînd 
supravegherea unor creditori nici puteă fi deșteptată. 

De aceia am întrodus un sistem complect de procedură, care, 
satisfăcind legitima dorință a falitului, pune în acelaș timp şi pe 
creditori în măsură a'şi exercită controlul lor. 

* 
* * 

Legea actuală lasă la facultatea tribunalului de comerciu de a 
arestă sau nu pe falitul contra cărui se ivesc indicii suficiente 
de fraudă. 

Modificarea ce propun în privinţa acestui punct; este ca, în viitor, 
arestarea să fie obligatorie pentru tribunal. 

Am adăugat că, în caz cînd tribunalul de comereiu a găsit 
semne de fraudă, dispune aresterea falitului. | 

Insă liberarea provizorie a acestuia nu poate fi acordată de ju- - 
decătorul de instrucţie, decit luînd avizul tribunalului de comereiu. 

i % * * 

Pentrn a evită controversa iscată în jurisprudenţă relativ la a- 
plicarea dispoziţiunilor art. 718 din legea în vigoare, adică dacă dis” 
poziţiuneie acestui text de lege sunt aplicabile numai la fixarea şi 
schimbarea epocei încetărei plăţilor sau și la declarațiunea în stare 
de faliment, am strămutat acest articol și Pam pus direct sub rubrica, 
declarațiunei. Pe viitor, deci, dispoziţiunile acestui articol vor cîrmui 
ambele ipoteze. Prin urmare un faliment va putea fi declarat chiar 
dacă comerciantul a continuat în fapt plățile sale, dacă însă el îşi 
procură mijloacele de plată într'un mod fraudulos. 

Edietind această măsură, m'am conformat pur și simplu ultimei 
doctrine a Curţei de Casaţiune. 

„Este de notat că, din acest text am eliminat vorba „rninător“, 
pentru a nu lăsă apreciaţiunei, prin urmare arbitrarului, un cîmp prea 
vast de aplicaţiune. | 

Celelalte îmbunătăţiri de detaliu, modificări de procedură, fixa- 
re a cazurilor cind se poate cercetă dreptul de oposițiune și de apel, 
agravare de pedepse pentru bancrutari și complici nn au nevoe de 
un comentariu special. ; 

(Desbaterile Ad. Dep. No, 73/95). 

Ministrul Justiţiei, AL. Marghiloman
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Din expunerea de motive a legei din 1900. 

onoare Una din părţile cole mai importante din codul de comerţ, 
„sare cere o ingrijire şi preocupare specială din partea legiutorului, 
este pavtea privitoare la faliment (Cartea III și 1V din cod). 

Această parte deși modificată de curînd, în 1895, nu corespunde 
totuși tuturor trebuințelor și intereselor creditorilor și practica a in- 
dicat mai multe lacune și îndreptări ceri ar apără mai bine intere- 
sele creditorilor. Legea presupune, în generalitatea cazurilor de fa- 
liment, imprejurări nenorocite, cari aduc pe negustorul de bnnă cere- 
dinţă în stare de a nu-și mai putea face faţă obligaţiunilor sale co- 
merciale ; insuficienţa însă a unor măsuri, pe de o parte și dificul- 
tăţile ce se pun creditorilor în dreptul lor de supraveghere și de 
participare la deliberările falimentului, precum şi încetineala cu care 
se ajunge azi la lichidarea unui faliment terminat prin stare de u- 
nire, par a fi mai mult în folosul faliţilor înmulțind numărul lor, 
ceia ce sdruncină creditul comercial al ţărei și aruncă o neincredere 
în străinătate asupra pieţei uoastre, neincredere atit de nemeritată. 

Din acest punct de vedere, cred nemerit să se facă următoa- 
rele mici medificări, care nu schimbă întru nimic sistemul legiuirei 
noastre, dar, pe de o parte, înlesnese participarea creditorilor la lu- 
crările falimentului și grăbesc repartiţiunile în caz de lichidare ; iar 
pe de altă parte dă mai multă garanţie, peutru executarea concor- 
datului și împedică fraude în viitor. Astfel, la art. 715 după textul 
actual, ereanțele celor din străinătate se fixează în mîinile ultimului 

purtător din ţară din naintea declarării. 
Această dispozițiune este foarte jignitoare creditorilor din stră- 

inătate, căci, pină ce se află de declararea în stare de falimeut a 
debitorului lor, creanţele sunt în circulaţie și, odată falimentul decla- 
rat, ei nu mai pot transmite creanţele reprezintanţilor lor de aci 
cu cari sunt în compt prin gir, ci trebuese să facă procuri, cari cer 
o sumă de formalități. 

Pentru ca să suprim aceste dificultăţi, cred că este mai bine 
să se fixeze în mina primului purtător din ţară după declarare. Cu 
modul acesta, menţinem fixarea creanţelor în mîinile detentorilor, 
principiul fixărei avind o utilitate bine recunoscută, şi înlesnim cre- 
ditorilor din străinătate participarea la faliment. 

Tot pentru aceste consideraţiuni am înlocuit dispoziţia din art: 
770, în care se cere o procură specială chiar cu indicarea sumei, 
dind facultate creditorilor a se servi de procuratorii lor, fie generali, 
fie speciali, destul numai să aibă procură legalizată (nu autentică), 
cu dreptul de a se prezintă la falimenteie debitorilor mandanţi- 
or lor, 

Art. 722 actual dă o facultate ilimitată oricărui creditor, ori 
cît 'de puţin important ar fi, să conteste creanţele celorlaalţi creditori. 
Aceste contestaţii, întru cît sunt îndreptate în contra creanţelor de o 
valoare mai mare de 1.500, cum se întimplă totdeauna în practică, 
dau loc la o mulțime de trăgăniri și cheltueli pentru creditori, cari 
se văd trimiși înaintea tribunalului pentru judecata contestaţiilor şi
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impedicaţi, în generalitatea cazurilor de a mai luă parte Ia lucrările 
falimentului, această contestaţie find o deeădere pentru ei pînă la 
resolvarea contestaţiilor sau admiterea lor provizorie cel puţin. 

Ca să mai înfrănez aceste porniri, care în practică sau dove- 
dit că sunt de cele mai multe bri simple șicane, judecata contesta- 
țiilor terminindu-se mai totdeauna sau prin retragerea lor de către 
contestator sau prin respingerea ori ca neîntemeiate sau nesusținute, 
am adăugat un aliniat prin care se obligă a plăti ei taxele citațiu- 
nilor pentru judecarea contestaţiilor, sub pepeapsă de inadmisibilitate, 
astfel ca contestaţiile ce se vor face să fie mai serioase. 

„___ In penultimul aliniat al acestui articol am interealat o dispo- 
ziție, după care procesul verbal de verificare să fle înaintat cel mult; 
în 7 zile de la ziua verificărei tribunalului, pentru ea contestaţiile 
să poate fi judecate în termenul de 20 zile prevăzut, de acest articol. 

In pracţica de azi presintă un mare neajuns întirzierea care 
se pune la liquidarea falimentului, cînd falitul nu închee un concordat 
adică cînd rămîne în stare de unire. 

In asemenea cazuri, din cauza întivzierei și încetinelei acestor 
lichidări și reparaţiunei între creditori, dividendele se micșorează și 
de multe ori creditorii disperă de a mai vedea un rezultat. 

Această perspectivă constringe de multe ori pe creditor să ac- 
cepte un concordat care i se prezintă în condițiuni mult mai desa- 
vantagioase chiar decit lichidarea. . 

Ca să curm acest rău, am găsit. că singurul remediu ar fi în 
fixarea termenelor de vinzarea averei falitului şi facerei statului de 
repartiție cum de asemenea am reglementat și judecarea contesta- 
ţiilor ce eventual s'ar ivi la aceste state. 

Toate aceste disposiţii le'am trecut în aliniatele intercalate și 
aduse la art. 808. actual. 

Una din consecinţele răminerei falitului în stare de unire eră 
că el nu mai putea exercită profesiunea de comerciant, căci ori-ce 
avere dobindea aparţinea masei credale pină la complecta ei achitare. 

Pentru ocolirea frauduloasă a acestei consecinţe faliții exercit 
comerciul prin persoane interpuse punindu-se asfel la adăpostul ori 
cărei urmăriri, deși în realitate au şi dobindese averi. 

Spre a evită această fraudă, am adăugat în aliniat la art. 831, 
dispunind în mod categorie că aceasta nu se mai poate întimplă. 

Codul nostru admite acordarea de moratoriu și inainte de de- 
clararea în stare de faliment. in acest caz creditorii se convoacă, 
dacă aceasta se admite de tribunal, după lista ce o presintă recla- 
mantul. 

Cu acest mod se poate întimplă ea,. fie prin omisiuni voluntare 
fie involuntare, lista creditorilor să nu fie compleclă și adevărată, 
şi creditorii, poate cei mai interesaţi, nici să aibă cunoştinţă de 
cererea de moratoriu făcută de debitorul lor, și să nu o afle decit 
după ce moratoriul s'a acordat, cînd ei nu mai sunt admişi a face 
nici o opunere. - | 

In vedere că efectele moratoriului pot să fie foarte jignitoare 
pentru unii creditori, și pentru a preîntimpină și evită fie omisiun
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involuntare, fie chiar fraude ce s'ar putea încercă la facerea listei 
creditorilor, am modificat textul art. 842, întroducînd o publicitate 
mai întinsă și adică ca, pe lingă convocarea individuală să se mai 
publice și să se afișeze cererea de moratoriu potrivit art. 943, la 
Monitorul Oficial, prin ziare, la ușa "tribunalului, la bursă, Camera 
de comerciu ete. 

In practică, azi, unul din marele neajunsuri ce se fac credito- 
rilor serioși la falimente constă în acea că, cu ocazia verificărei la. 
masa falimentului, ei sunt contestaţi fie de falit sau de alt creditor, 
cu care falitul este înţeles, și potrivit art. 722, ereditorul este trimis 
înaintea tribunalului pentru judecata contestaţiei. In intervalul pină 
să se judece contestaţia de tribunal, creditorii se convoacă pentru 
votarea concordatului, dela care creditorul contestat este exelus, și 
se votează un concordat în condiţiunile cele mai desavantagioase, 
și pină ce creditorii serioşi sunt admiși de tribunal în urma jude- 
cărei contestaţiilor ei găsesc deja concordatul votat, fapt îndeplinit, 
la care ei nu mai pot avea nici un amestec decit să-se supue con- 
dițiunilor lui. — Cu acest mod se poate obţine un concordat cu o 
minimă sumă din pasivul falimentului, mai toţi fiind contestaţi, și 
de multe ori creanţe nu tocmai serioase. 

Această stare de lucruri constitue un mare pericol, şi, pentru 
preintimpinarea lui, am modificat textul art. 846, în sensul că nu 
se poate cere convocarea creditorilor pentru concordat decit după 
judecarea contestaţiilor la verificare la tribunal. , 

Prin această dispoziţiune starea de faliment nu este prea mult 
prelungită, căci art. 722 prevede că aceste contestaţii trebuesc să 
fie judecate in 20 de zile, și este fără discuțiune posibilă macar, 
mult mai avantagios pentru masa credală ca falimentul să mai du- 
reze trei săptămini mai mult și toţi creditorii reali să poată luă 
parte la concordat decit cum se praciică âzi. 

La o mare discuţiune a dat loc fixarea condițiilor eoncorda- 
tului și măsurile de asigurare ce falitul ar trebui să dea că va 
execută concordatul. 

Se făcuse unele propuneri de a ridica cota de 60% ; alţii au 
propus ca concordatul să nu se admită decit cu garanţie, cerind 
unii chiar garanţii hipotecare ; toate aceste propuneri au trebuit să 
tie îulăturate ca nerealisabile, şi a cere un concordat în aseminea 
condițiuni ar fi de a se înlătură cu totul posibilitatea încheerei de 
concordat și a rămas tot redacţia actuală, 

In sistemul actual însă concordatul, nu numai că nu mai pre- 
sintă nici o garanţie, dar mai mult încă, prin disposiţia art. 863, 
falitul niei nu mai poate fi constrins să'l execute sau macar să aibă 
vro teamă care moralmente cel puţin să'1 oblige al respectă. 

Legea dela 1864 din acest punct de vedere, avea o dispoziţiune 
mult mai bună în articol 265 artieol tradus din codul comerciai 
francez No. 520, dar acel articol dedea cel puţin putere creditorului 
de a redeschide falimentul în întregul lui, şi această posibilitate pen- 
tru creditor constiîngea pe debitorul fost falit să execute concorda- 
tul ; astăzi aceasta nu se mai poate face, căci, deși creditorul are
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dreptul să ceară reziliarea coneordatului, dar efectele acestei rezi- 
„lieri sunt individuale, este o reziliare în parte cu rezultate absolut 

iluzorii. , 
„In interesul dar al creditorilor și pentru creditul general, și 

pentru garanţia drepturilor celor interesaţi în executarea concorda- 
tului, am modficaţ dispoziţiile art. 863 şi anume : fiecare creditor ne- 
îndestulat în tot sau parte din cota concordatară are dreptul să 
ceară anularea concordatului, care, dacă se admite are de efect a re- 
deschide falimentul faţă cu toţi creditorii. 

La art. 864 am schimbat redacţia alin. 1 ca s*o pun în con- 
cordanţă cu celelalte texte. 

Ministru Justiției, C. G. Dissescu. 

  

Expunere de motive!) pe 1899—1902 

„La 1 Septembrie 1887 s'a pus în aplicațiune noul cod de co- 
merciu romîn, pentru a înlocui vechiul nostru cod comercial care 
nu mai răspundea la trebuințele comerciului şi activităţei societăţei 
noastre. 

Era un progres n&contestat, realizat în domeniul legislațiunei 
noastre, care face un mare pas înainte, imprumutînd uneia. din țările 
cele mai culte complexul: legislaţiunei comerciale, pe lîngă care sa 
adăugat numeroase dispoziţiuni proprii uzurilor noastre comerciale, pentru a face astfel o legiure potrivită cu starea în care se găsea, 
comerciul ţărei noastre, | 

Aproape 12 ani de experienţă, de la punerea în aplicare a a- 
cestui cod, ne-au pus în măsură a constată care sunt defectuozită- țile sau insuficienţile lui şi, prin urmare, a vedea ce modificări tre- buese_întroduse pentru a corige inperfecţiunile codului în vigoare. 

Practica de toate zilele îr. aplicarea dispozițiunilor codului co- mercial, criticele ce sau ridicat, fie în doctrină și jurisprudenţă, fie de cei direct interesaţi, —eomercianți— prin Camera de Comerciu, care este firescul lor reprezentant, au dovedit că reforme de mare în- semnătate trebuese aduse mai întiiu de toate Cărţei III din Codul de Comerciu, care tratează despre falimente. . 
Incă din anul 1895 s'au întrodus două salutarii inovaţiuni în a- 

ceastă materie : | - Instivuirea judecătorilor-sindici, şi fixarea unui minimum pentru 
cotele concordatare. | 

Credem însă că alte reforme sunt imperios reclamate, și neîn- deplinim o datorie întroducîndu-le în noul proect de lege ce prezin- tăm asupra părței din Cod care tratează despre falimente. 
Ori cine își dă seamă cu ușurință că creditul comereiului nos- îru în străinătate este strîns legat de modul cinstit cum negustorii 

noștri să achită de îndatoririle ce au contractat către marii comer- 

  

1). Prezentată Senatului în anul 1899, iar Camerei în 1902,
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cianţi din străinătate care le deschid credite. Dacă ei plătese cin- 
stit, creditul nu numai că se menţine, dar încă se mărește, şi efec- 
tele lui binefăcătoare se resfiing asupra piețelor noaatre. Dacă ei 
nu-și îndeplinese angajamentele lor, creditul se restringe, comerei- 
anţii noştri sunt priviţi cu mefienţă și pieţele noastre se resimt în 
mod defavorabil. 

Palimentele care, din nenorocire, cu toate stavilele ce s'au adus 
pină acum, au mers crescind la noi în ţeară, au zdruncinat în mod 
simțitor creditul comercianților noștri în străinătate. 

Nu trebue să ne ascundem că o mare parte din falimente sunt 
de mai înainte cu meșteşugire pregătite de unii comercianţi de rea 
credinţă, ajutaţi de multe ori de povăţuitori abili, cari 'și fac o spe- 
cialitate din pregătirea falimentelor. 

Trebue să recunoaştem de asemenea că în unele falimente, cu 
toate rigorile legislațiunei noastre, chiar concordatele se fac mai cu 
deosebire în. detrimentul: creditorilor din străinătate. Dar și creditorii 
din ţară nu sunt în majoritatea cazurilor mai bine trataţi. De aceia, 
pe deoparte, presa străină, şi mai cu seamă cea germană, s'a ridi- 
cat în contra unor asemenea neajunsuri aduse creditorilor din străi- 
nătate ; iar aici în ţară, pe iîngă presă, care sa ocupat de această 
chestiune, s'a dat alarma de către Camerele de Comerciu, în special 
de cea din Bucureşti care a semnalat răul, cerind o grabnică în- 
dreptare. 

Dorind a contribui, prin o mai bună legiure la ridicarea cre- 
ditului nostru comercial şi înăuntru şi în afară, voiu avea onoarea 
în proectul de lege pe care vi-l propun, să aduc citeva modificări 
pe cari le cred salutare pentru â îndreptă inconvenientele ce voi 
semnală mai la vale. 

Mă folosese de această ocaziune ca, revăzind materia falimente- 
lor, să suprim din titlurile cărței III oari-cari dispoziţiuni cari nu fac 
de cit se îngreueze mersul operaţiunilor falimentelor ; simplificînd și 
accelerind lucrurile, vom ajunge mai repede la soluţiunea finală, care 
va fi concordatul sau actul de unare 
„Voi rezuma aci punetele principale care fac obiectul reformelor 

ce aducem prin prezentul proiect de lege. 
1, Suprimarea judecătorilor-comisari. Codul din 1887, ca şi ve- 

chiul nostru Cod Comercial. prevedeau ca în timpul falimentului o- 
peraţiunile erau conduse : 

a) De un sindic, care reprezentă și pe falit și masa creditori- 
lor ; b) de un judecător-comisar al cărui rol eră de a servi ca supra- 
veghetor și ca controlor în mersul operaţiunilor falimentelor fie în 
ce privește chemările creditorilor, verificările creanţelor lor, delibe- 
rările masei creditorilor : fie pentru a da autorizări în unele cazuri 
anumite prevăzute de lege. 

Mai tirziu, sindicul, care anteriormente era alesul masei cre- 
dale, a fost înlocuit prin Judecătorul sindic, magistrat învestit cu a- 
nume calitate de a se ocupă cu operaţiunile falimentelor declarate 
înaintea tribunalului unde el funcționează. 

Or, judecătorii sindiei au dat bune rezultate: abuzurile ce se
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făceau mai înainte de sindicii aleși—în contra cărora s'a ivit multe 
și întemeiate plingeri—au, dispărut. Ordinea și onestitatea 'şi-au luat 
locul în operaţiunile falimentelor, graţie magistraţilor cari condue 
aceste operaţiuni. 
„In această sistemă, însă, avind sindicul-magistrat, rolul judecă- 

torului-comisar devine cu desăvirșire inuţil. , 

Prin delegarea lui, care avea o rațiune sub imperiul vechei le- - 
gislaţiuni, nu se tace de cît a se distrage un judecător de la ocupa- 
țiuniie lui zilnice, fără a se aduce vre-un folos. Ba de multe ori se 
aduce întîrzieri din nepotrivirile de vederi ce se ivesc între cei doi 
judecători. Mai mult decît atit; în multe cazuri se semnalează chiar 
o anomalie erarhică, de multe ori neplăcută, întotdeauna vătămătoare! 
Astfel, cînd judecătorul comisar este membru suplininte, el, prin că- 
derile ce are de la legimrea comercială, ar fi chemat să serve de 
control și corectiv unui judecător de o treaptă erarhică cu membrii 
de ședință. Deci, exercitarea controlului în asemenea caz, dacă nu 
ar fi imposibilă. ar fi cel puţin dificilă. 

In vederea acestor consideraţiuni, am dispus suprimarea din 
articolele respective, din cartea III, a dispoziţiunilor privitoare Ja ju- 
decătorii comisari, cari nu mai au rațiune de a fi. 

2. Scurtarea termenelor. Este incontestat că starea ge incer- 
titudine în care se găsese în timpul falimentului și masa credi- 
torilor şi falitul este vătămătoare și unora şi altora. Toate legisla- 
țiunile prevăd pe cît este posibil, termene scurte pentru a ajunge la 
soluţiunea finală a falimentelor. 

De aceia, ţinînd, cu toate acestea, seamă de interesele credi- 
torilor depărtaţi, am crezut că termenul și de chemări, şi de contes- 
taţiuni și de judecare pot fi scurtate pentru a nu se prelungi peste 
măsură durata falimentelor. 

3. Măsuri preventive pentru a nu se prejudeciă masa cre- 
dală de către debitorii cari pregătesc falimente. Unul din incon- 
venientele de care se isbese creditorii cînd se găsesc în faţa unui 
debitor de rea credinţă este aceasta: Comerciantul nu se declară în 
stare de faliment de cît atunci cînd nu face faţă angajamentelor sale, 
oglinda, în care se reflectează .starea sa de insolvabilitate, starea sa. 
de jenă de a face plăţile este condica de proteste. ' 

Dar negustorul care își pregătește cu abilitate falimentul său, 
prevede, și calculează mai dinainte epoca în care are să apară 
dezastrul, punind, fie prin subserierea polițelor, fie prin preschimbarea. 
lor, seadenţele acestor polițe la o epocă determinată, în zile suece- 
sive. EI ştie, prin urmare, de mai înainte cînd va fi declarat în fa- 
liment, fie după cererea creditorilor neplătiţi la scadenţa, fie din o- 
ficiu de către tribunal, care se alarmează de frecvenţa protestelor, 

Ei bine, s'au văzut comercianţi de rea credinţă cari calculind 
astfel epoca dezastrului au înstrăinat marfa din prăvălie, fie prin 
vînzări pe sub mină,—vinzări deghizate,—fie prin vinzări pe preţuri 
derizorii. Amenințarea că asemenea operațiuni ar puteă atrage agra- 
varea stărei de faliment și al consideră ca bancrutar, pe mulţi faliţi
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nu-i sperie. In ori-ce caz, pe creditorii lor îi păgubește în mod ne- 
tăgăduit. 

Sunt creditori vigilenţi cari de mult presimt asemenea manopere, 
Cind se încredinţează că debitorul lor întrebuinţează asemenea mij- 
loace, ei se alarmează, de multe ori reclamă, dar în starea legisla- 
țiunei noastre de astăzi ei nu găsese nici o protecțiune. Ce cale 
poate urmă ? 

Ei nu pot reclamă tribunalului săl pună în stare de faliment, 
căci: nu are poliţă ajunsă la scadenţă. Dacă reclamă parchetului, i se 
refuză cu drept cuvint ori-ce concurs, căci nu este un delict comis. 
Dacă reclamă poliţiei ea își declină dreptul de a se amestecă, pe 
cîtă vreme nu este nici o turburare a ordinei publice. 

Ce-i rămiîue creditorului să facă? Ceia-ce s'a văzut făcindu-se 
de multe ori.în practică: El pune un număr oarecare de oameni 
cu propriile sale spese care urmărese căruțele încăreate cu marfă 
pînă la destinaţiunea lor, 

Dar este o slabă consolațiune, care, pe lingă că este costisitoare 
de multe ori este ilusorie; căci nu are alt folos decit mărturia a- 
cestor supraveghetori pe care îi aduc înaintea instanțelor judecăto- 
rești cînd sunt aduși de el ca martori; mărturia, întotdeauna con- 
testată, cind este administrată și în faţa cărei aprecierea suverană 
a magistitului se poate întîmpla să fie rău îndrumată. 

De aceia, în prevederea unor asemenea eventualități am întro- 
„dus în lege măsuri preventive pentru a . garanta, pe creditor contra 
debitorilor de rea credinţă, cari fac să dispară parte din activul lor. 
activ care este gagiul comun al mesei creditorilor. 

4. Cota concordară să fie fixată la minimum de 60 la sută 
din cuantumul pasivului pentru ca concordatul să poată fi omo- 
logat de tribunal. Pentru a se aduce, pe cit este posibil, o stavilă 
declaraţiilor de stare de faliment, legiuitorul trebue să aducă ori 
cite obstacole, prin cari să se insphe îngrijire comerciantului care 
are să fie declarat în stare de faliment. 

In legislaţiunea noastră nult timp cota concordatară nu avea, 
un minimum fixat de lege. Creditorii aveau suveranitatea de a fixă 
cota ce li se părea admisibilă. Multe tribunale admiseseră ca „uz să 
nu se amoloage concordatele ale căror cote nu ar fi depășit 10 9/9 
din cuantumul creanţelor presentate la verificare. Dar s'au văzut 
falimente, și îmi reamintesc unul la tribunalul Ilfov acum ciți-va ani 
unde nu s'a dat creditorilor ca cotă concordatară de cit 5%/0. Această 
situațiune era intolerabilă. Un lucru este cert: cu celt este mai mică 
cota prevăzută în concordat, cu atit este mai probabil că majoritatea 
creditorilor a luat sapra cote. 

Sub imperiul legislaţiunei de astăzi avem un mininram fixat 
pentru cotele concordatare la 400%/0 din enantumul pasivului verificat. 

S'a sperat, fixîndu-se acest minimum că falimentele se vor îm. 
puţină, că temerea imposibilităţei de a incheiă un concordat a stin- 
jeni pe unii comercianţi, cari din faliment fac o speculă şi un calcul 
de îmbogăţire, de a mai alunecă pe un asemenea fatal povirnig. Am 
căutat să mă încredinţez, cerînd de la deferitele noastre tribunale o
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statistică din care să se vadă: a) care este numărul falimentelor pe 
trei ani judecătorești din urmă ? b) cite concordate s'au făcut? e)care 
au fost cotele concordatare ? d) câte falimente s'au închis pentru în- 
suficientă de activ ? e) cite falimente s'au sfîrșit prin acte de unire? 

Această statistică este din cele mai instructive. Iri marea majo- 
ritate a județelor, falimentele în loc să se micşoreze, s'au mărit în- 
tr'un mod simţitor printr'o progresiune crescindă. Prea puţine județe 
prezintă o micșorare în numărul falimentelor ; între acestea putem 
cita: Prahova unde în 1895 au fost 23 falimente, în 1896 au fost, 15 
iar în 1897 numai 9; Dorohoi care în 1895 a avut 9 falimente, iar 
în 1897 a avut 6; Fălciu, care de la 10 falimente îu 1895 a scăzut 
la 8 falimente in 1897. Romanați, care de la 5 falimente, deschise 
în 1895 a scazut la două falimente în 1897. . A 

In alte judeţe progresiunea crescândă a falimentelor în aceşti 
din urmă trei ani este ingrijitoare. Voi cită citeva din aceste judeţe următoarele : Iifovul care la tribunalul de comerciu a declărat; în 
1895 un număr de 55 de comercianţi în stare de faliment, iar în 
1897 au fost 119 declarări; Neamţ, unde de la 41 falimente in 1895, s'a 
atins cifra de 68 falimente în 1897 ; Putna, care de la 7 falimente 
in 1895 a ajuns la 30 în 1897; Râmnicu-Sărat, unde: în 1895 nu s'a 
declarat de cit un comersant în stare de faliment, iar în 1897 ve- dem 30 de declaraţiuni. 

Am căutat; să-mi dau seama, de mersul falimentelor din întreaga 
țară ; am cerut, statistica lor printiun ordin circular către tribună- 
lele noastre de judeţe, și am resumat aceste date într'un tablou sy- 
noptie comparativ, de la 1 Septembrie 1895 pină la 1 Septembrie 
1898, adică pe trei ani judecătorești. 

Anexes acesi tablou, care îmi pare foarte interesant, la finele 
presentei expuneri de motive pentru a se putea vedea nu numai nu- mărul falimentelor, dar și modul cum au fost ele rezolvate, care a fost cuantumul cotelor concordatare, care a fost numărul actelor de 
unire, etc, . 

lu privința cotelor concordatare, se va putea observă că sub cota de 40 9/0, cum este fixat astăzi minimum n'a fost decit trei fa- limente cu 20*/ şi unul cu 10%o toate din 1895 ; iar celelalte sunt cu 40% ba în multe părți ca în Brăila, Dolj, Prahova, cota coneor- datară a fost de 53% 55 % și chiar sută la sută, 
„Camera de comereiu diu București consultată de ministerul de justiţie spre a-şi arăta părerile asupra materiei falimentelor, între desideratele exprimate de dinsa de a se întroduce în codul nosţru de comereciu, insistă cu drept cuvint asupra ridicărilor la 60% a mini- 

mului cotei concordatare. 
Nu este drept ca negustorul, care răpește creditorilor săi mai mult de jumătate. din creanţa lor să fie repus în capul operaţiunelor 

sale comerciale ; sau văzuţ comercianţi îndrăsneți şi rău intenţionaţi cari, de cînd deschid prăvălia, calculează, cînd are să dea falimentul 
și cînd pasivul lor ajunge la o cifră însemnată, prin faliment dacă re- ține pentru el 60% şi dă creditorilor numai 40 %0 din creanţa lor, se găsește îndată cu un peculiu, cu un capital, care este produsul
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fraudei și a relei credințe. Şi apoi cine nu ştie că în multe falimente 
unde cota concordatară esfe stipulată la 40% se găsesc creditori 
puțin conștiincioși care nu votează concordatul pînă ce nu li se asi- 
gură o supra-cotă de 10, 20 și 30%, din ereanța lor. Aceste supra 
cote sunt în detrimentul creditorilor, care sunt reduși a nu primi de 
cît cota eoncordatară de 402/0, ceia ce este şi nedrept și imoral. 

Credem că întroducînd în lege disposiţiunea prin care se fixează 
ca minimum al cotei concordatare 60 %, pe deoparte se vor împu- 
țină falimentele, iar pe de alta vor despărea supra-cotele. 

Se poate obiectă că, reducîndu-se ast-fel cota concordatară va 
fi uneori dificil de a se obține concordatul ceia ce poate fi și în 
detrimentul comerciantului și în detrimentul creditorilor săi. Dar, în 
definitiv, ca să nu poată plăti un falit o cotă de 60 %o însemnează că 
el a perdut nu numai capitalul său întregul, dar încă și mai mult de 
jumătatea capitalului ce-i s'a încredinţat de creditorii săi. 

Ei bine, cînd un negustor se găseşte în asemenea rea situațiune 
dovedește ori rea credință ori absolută nedestoinicie și nepricepere în 
comereiul seu ; și într'un caz și întyaltul el nu merită se mai reîn- 
ceapă un comerciu, care l'a condus și pe el și pe creditorii săi laa- 
semenea triste rezultate. 

5. Anularea înstrăinărilor care preced falimentele între apro- 
piate rude. Sub imperiui legei care ne domnește astăzi se prevăd 
nulităţi de cari sunt isbite certe și anume acte ale falitului. Astfel 
prin art. 720 din actualul cod de comerciu se declară isbite de nu- 
litate operaţiunile falitului și plăţile făcute de dinsul în urma sen- 
tinței declarative de faliment. 

Ceva mai mult: este știut că, prin ori ce sentință declarativă 
de faliment se fixează și epoca încetărei plăţilor la o dată mai mult 
sau mai. puţin înaintată de la declararea în stare de faliment; le- 
giuitorul a avut grijă a isbi de nulitate faţă cu masa creditorilor: 
1) înstrăinărde cu titlu gratuit făcute în urma datei încetărei plăţilor 
și 2) plata datoriilor neajunse la scadenţă făcută în urma sus zisei 
date, fie în bani, fie prin cesiune, vinzare, compensaţiune sau altfel. 

Dar în acest sistem rămîneau bune înstrăinările cu titlu oneros 
și practica, de toate zilele a dovedit că în multe falimente s'a ridicat 
contestațiuni grele de rezolvat, privitoare la vînzări făcute de faliţi 
către apropriatele lor rude, une ori chiar către soţie cu facturi con- 
ţinind preţuri fictive, dacă era vorba de marfă,—şi cu acte de vin- 
zări în regulă,—dacă era vorba de imobile cu cîtă greutate se luptau 
creditorii pentru dărîmarea unor asemenea înstrăinări și cu toată bă- 
nuiala firească, cind e vorba de asemenea vinzări, înter prozimos, 
vevendicările ori acțiunea pauliană rare ori erau încoronate de succes, 

Pentru a înlătură asemenea neajunsuri am crezut util a întro- 
duce un: nou aliniat la art. 720 din cod, devenit art. 724 prin care 
se declară nule toate înstrăinările, cu ori ce tittu de ori ce fel de 
bunuri ale falitului, făcute în interval de şase luni înainte de epoca 
încetărei plăţilor către soțul sau soția falitului, către rudele sale în
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uinie directă și către rudele colaterale sau aliaţi pînă la gradul al 
patrulea, 

Speram că o asemenea dispozițiune va face să dispară scanda- 
loasele așa zise instrăinări, prin care faliţii sustrăgeau o parte din 
activul, care era gagiul comun al masei creditorilor. 

Există și astăzi o dispoziţiune, cu caracter penal în ultimul ali- 
niat al art. 836 din codul comercial, care vizează pe ascendenți, 
descendenți și soţul sau soţia falitului ; dar această dispoziţiune nu 
se preocupă de cît de pedeapsa edicată contra acestor rude, cînd vor 
fi distras sau tăinuit cu bună ştiinţă valori sau alte lucruri aparţi- 
nînd falimentului. Ea însă nu are în vedere actele cu tiflu oneros, 
care scapă dispoziţiunilor zisului articol ; credem a fi împlinit o la- 
cună, anulind pe cale civilă vinzările şi înstrăinările cu ori ce titlu, 
făcute între falit şi apropriatele sale rude cu șease luni înainte de 
epoca încetărei plăţiior. , a 

6. Măsuri pentru a asigură plata cotelor concordatare. De- 
clararea în stare de faliment poate fi în multe cazuri, rezultatul unor 
circumstanţe nenorocite prin cari trece un comerciant; convin că 
sunt falimente în cari şi calculul și premeditaţiunea și reaua cr6- 
dinţă lipsesc. - 

Sunt cazuri în cari declararea în stare de faliment este pre- 
văzută de comerciant ; ba încă este cu meșteșugire pregătită de din- 
sul pentru a frustră pe creditorii săi cite odată este şi o surprindere 
pentru unii comercianți neprevăzători cari se văd chemaţi spre a fi 
declaraţi în stare de faliment pentru neplata unor datorii, pe cari 
ori sperau să le preschimbe prin prelungiri, ori comptau să le achite 
prin resurse cari nu le-au putut încasă. 

In cite trele cazurile falitul se sileşte a dobindi concorda:! 
tul şi, după ce-și face majoritatea cerută de lege, promite cu uşu- 
Tinţă o eotă concordatară pe care de multe ori de -mai înainte pre- 
vede că nu 0 mai poate achiţă. | | 

Trebuie să se ia măsuri ca concordatul să fie un act, serios 
ca cota concordaiară să nu fie o ilusiune pentru creditorii cărora li 
se impune de majoritate un concordat, pe care în definitiv, nici nu 
ar voi. - 

Pentru a răspunde la această trebuinţă, am întrodus trei ordine 
de idei, care modifică starea actuală de lucruri : 

a) Garanţiile cerute de aliniatul 6 de la art. 853; pentru ca 
concordatul judiciar să fie admisibil, trebue ca cota stipulată să fie 
garantată fie printr'o spotecă fie printr”un depozit în bani sau efecte. 

Dacă falitul poate oferi asemenea, garanţii, el este pus în ca- 
pul operaţiunilor sale, îndată ce le realizează. Dar dacă nu poate 
garantă cota nici eu ipotecă nici eu un depozit în: bani sau efecte? 
Coneordatul încă se. poate face, însă să nu poată continuă comereiul 
său de cit: avind alături pe delegatul creditorilor care ia banii DIo- 
veniţi din încasări: și vinzări șiii depune la casa de depuneri, — bine 
înţeles scoţind cheltuelile strict necesare, — pentru a servi la plata 
cotei. concordatare. 

40
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b) În cazul cînd, cu toate precauţiunile luate, nu Sar putea plăti cotele concordatare, s'a dat creditorilor dreptul es individual chiar, să ceară repunerea în stare de faliment. | 
c) In fine, sa prevăzut și o sancțiune mai aspră, căci s'a pre- 

văzut atit în art. 853 cit și în art. 863 și 876, ultimul aliniat, că prin faptul neplăţei cotelor concordatare, falitul. repus iarăși în stare de faliment, devine pasibil de penalităţile edicate de legiuitor pentru bancrută simplă. | 
Cei ce cunosc cele ce se petrec astăzi cu executarea şi votarea concordatelor, știu că giranții—-acei garanți personali ai concordate- lor—sunt o mare greutate pentru falit; negreșit, ei garantind, dacă nu sunt niște oameni de paie (cum se întimplă cîte odată), ei ris- 

chează ; dar acest risic falitul îl plăteşte în majoritatea cazurilor, foarte scump ; și s'au putut vedea garanţi care au primit ca despă- gubiri o bună parte din cea ce cu drept cuvint trebuia, să reiasă fa- litului și mai cu seamă creditorilor săi. Ei bine astăzi se dă posibi- litatea de a se încheiă concordatul și fără asemenea terţii iuterve- nienţi și -cu toate acestea cota este și mai asigurată. | 
lată în trăsături generale, asupra, căror idei ne-am oprit în re- formele de întrodus în materia, Țalimentelor. , | Pe liugă cele enunțate mai sus, mai sunt oare cari modificări de o importanță secundară, și cari, prin singura lor enunțate, se pricep fără o lungă desvoltare. | 
Astfel, am prevăzut ca judecătorul sindic, asimilat . după lege cu judecătorul de şedinţă, să poată fi delegat, pentru un termen scurt — 10 zile — chiar de președintele tribunalului pentru a înlocui pe un judecător de şedinţă spre a complectă, secţiile. S'au văzut tri- bunale unde judecătorul sindic nu era ocupat, unde tribunalul nu era complect prin absenţa neașteptată a judelui de şedinţă şi unde procesele sau amînat pentru că delegarea judecătorului sindie nu putea fi dată decit de ministerul de justiţie ; pentru aceasta” era ne- voe de mai mult de o zi. 
De asemenea am făcut să dispară o controversă care s'a ivit și da loc unor inevitabile conflicte dintre tribunale și judecătorii de instrucţie în materie de arestare și de punere în libertate a faliților. S'a introdus la vechiul articol 709 devenit acum art. 713, o nouă dispoziţiune, care înlătură vechile couflicte. 

„In fine am prevăzut la art. 969 că dreptul ce percepe statul se poate ridică pînă la 40/, cind se votează budgetul respectiv al ministerului de justiţie, am menţinut însă maximum de percepere, ca și în legea veche adică 20000 lei. 
Simţimintul care m'a condus, în întroducerea acestor cîteva mo- dificări la materia falimentelor, a fost pornit din dorința de a îm- puțină numărul falimentelor, a stînjeni pe cît este cu putință frauda | și a redă încrederea în comerțul nostru, discreditat, din nenorocire, prin multele falimente. | a 
De sigur, legiuitorul nu poate aduce îmbunătăţiri, întroduce re- forme, avînd pretenţiunea că prin ele, vor dispare toate relele, mai
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cu seamă cînd este vorba de fraudă: ori cît de ingenioasă ar fi o 
lege, încă mintea omenească poate căută mijloace pentru a o eludă. 
Fraus omnia corrumpit. Dar în fața unui rău ca acela pe care Pam 
semnalat în această expunere de motive, datori suntem a aduce cele 
mai multe obstacole pentru a împiedică abuzul și frauda și prin se- 
veritătea dispoziţiunilor edictate, să se stăvilească răul de care so- 
cietatea sufere. 

„__ Credem că se va atinge acest scop, în materia ce ne preocupă 
dacă corpurile legiuitoare vor binevoi a face să devină lege alătu- 
ratul proect ce am onoare a propune. 

Ministru justiției, C. 1. Stoicescu
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Cesionar falit.... al creditorilor prin concordat: d. 3, p. 505. 
Cesiunea beneficiului de asigurare după închiderea operaţiunilor fa- 

„„limentului: J. 7, 8, p. 422. 
Cesiune notificarea ei: D. 9, p. 104, cesiune prezumpție de fraudă: D. 

6, p. 169; creanţă divizată pe baza cesiunei, d. 22, p. 473. 

5 
5
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Cheltuieli de administraţie privilegiu, creditori ipotecari: J. 4, 7. 
“p. 399, d. 8, p. 400. | 

Cheltueli continuarea comerțului, art. 805, D. 1. p. 356, D. 2,p. 357 A 

Chelt.. comisiunei de creditori, J.. 2, p. 435; cheltueli de - 
=” eonservarea Iuerurilor: nota 3, p. 294, cheltueli de jus- 

tiţie : art. 738, 739, 969, -p. 200, cheltueli. pentru opoziții - 
| și declaraţiuni tardive: art. 780. p, 276, cheltueli perso- 

; "Bale ale falitului, bancrută simplă : art. 876, p. 543, D.2, 
p. 544, d. 18, p. 551, d. 27, p. 552; eheltueli privilegiate, 

nota 1, p..290. - i pt Sa 
Chestiuni civile competință : J. 7, p. 37. e 
Chestiuni de fapt încetarea plăţilor: D. 11, p. 5, I.42, p. 14,d.51, 

p..15, d. 66, .p. 18, d..3, p. 24, d. 20, p. 25, d. 12, p. %, 
d. 2,—4, p. 140, d. 5,p. 141, d. 12, p. 181; cheltueli per- 
sonale ale falitului: J. 27, p. 552. i 

Chestiuni prejudiciale D. 3, +, p. 86, D. 9, p.:89, J.13,p.92,J.1, 
p. 500; d. 2. p. 501. | SR 

Chirii datorii de falit: art. 720, p. 180, D. 1,2, p. 131,D.3,p, 132, 
J. 1,2, p. 133, datorite de masa credală: -D. 4, p. 10: . 

- creanţe la mașă: D. 4, p. 135; desfiinţarea contractului 
de locaţiune: art. 721, p. 133; privilegiul pentru chirii: 

“art: 783, p. 288, nota. 3,p. 293, d. 2, p. 295, d 11,p. 296. 
Chitanţe de primirea sumelor de către creditori :. art. 823, p. 397. 
Cire director. de eire*; declararea lui în faliment: D. 3. p. 35. 
Circulări comerciale dovadă de incetarea plăţilor: D. 6, p. 22. 
Circumstanţe uşurătoare expuneri de motive p. 567 J. 1,7,p.568, 

J. 4.5, p. 570.. . | 
Citarea, debitorului la declararea în falimenţ: D. 6, p. 22: - 
Citaţiuni în timpul falimentului citarea judecătorului sindic: art. 714, 

J. 3, p. 112, plata eitaţiunilor : d. 4, p. 262; citaţiuni pentru 
convocarea creditorilor la. votarea eoncordatului: J. 2, p. 465. 

Coerezi concordatari siiceesiune : J. 20, p. 507. - 
Colectiv societate în nume colectiv ; faliment: art. 867, p.530; J.. 1, 

„DB. 536, eoncordat: art. 874, p. 538. - 
Coliziune acţiune pauliană: D..4, p. 160. 
Colocarea, creditorilor privilegiați: arţ. 788, p. 302, art. 879, p. 303. 
Comandită societate în comandită ; faliment: J. 6, p. 45, art. 867, 

p. 530, art. 868, p. 530,-art. 869. p. 535, ].1,2,p. 535, 
„536, concordat: -art. 874 p.,538, 

Comercial concordatul act. comercial : d. 12. p. 492. 
Comerciant Calitatea de comerciant pentru declararea fal.: art. 695, - 

d. 67,.68, p: 18; în penal: d. 21, p. 93; calitatea de,.. se 
pierde prin declarare în faliment : d. 30. p..12; califica 
rea soţului de comerciant în actul dotal: J. 3, p: 329, J. 
6, p. 330; comerciant retras, declarare în fal.: art. 707, 
D. 2, p. 51; încetat din viață: D. 1 p. 49, D.3,p.51,d. 
'6—8, p. 56, d; 20—22,25 p. 58. d. 26, 27, 30, p. 59, d. 
31, p. 60, J..35, 87, p. 61.—-Comereiant în străinătate, de- 
clararea în faliment::J. 5, p. 37; comercianţi, fapte de,
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e 

comerț: J. 43, p. 14, J. 67, p. 18; calitatea de comerciant 
pentru existenţa delictului de banerută: J. 10, p. 566. 

Comerţ, continuarea lui arţ. 697 urm.; art. 760, D. 3, p. 234 urm; 
art, 873, p. 538; suspendarea vinzărei: art. 804, D. 2, p. 355. Comisionar mărfuri intrate în magazinele comisionarului: J. 19 p. 
385, J. 20, p. 386. | 

Comişi salariul lor ; privilegiu: art. 783, p. 288; nota 2, p. 292, J. 
6, 10, p. 296, d. 17, 18, p. 297. 

Comisiunea de creditori moratoriu: art, 837, D. 2, p. 431, d. 18, 
p. 449. | 

Compensaţiune condiţii de validitate: D. 10, 1î, p. 152, D.12,p. 
153, J. 10, p. 156, d. 19, p. 15; terțiu: J. 6, p.163; re- 
zilierea concordatului: J. 15, p. 250, d. 28, p. 267; com- 
pensaţie legală, moratoriu: J. 16, p. 449, d: 6, p: 436; con- 
cordat: ]. 7, 8. p. 510. . | 

Competinţă compet. civilă: J. 12, p. 37, art. 857, p. 500; compet. 
trib. coreețional: J. 2, p. 90; comp. fixărei datei încetă- 
rei plăţilor D. 3, p. 137, d. 7, p. 146, d. 19, p. 551: mai 
multe stabilimente compet. declarărei falimentului : D. 1, 
p. 62; D. 3, p. 65; trib. civil, poate declară faliment: D. 
3, p. 65; reabilitare, art. 827. p. 407 ; redeschiderea fali- 
mentului: D. 2, p. 405; revendicare, art. 817, p. 890, J. 4, 
p. 393; falim. societăţilor:-D. 3, p. 598,d. 1, p. 559; ve- 
rificarea creanţelor: d. 7, p. 263, D. 2, p. 271; vinzarea 
mobilelor, J. 5, p. 368; vînzarea imobilelor: art. 810, 811, 
p. 369—372. 

Competinţă trib. comercial D. 4, 35, J, 1, p. 36, d. 5—11, p. 37, 
d. 14, p. 38. Sa 

Complicitate la bancruta frauduloasă: D..2, p. 564; d. 1, p. 580. 
Compromis; prezumpţie de fraudă: D. 6, p. 169 ; judecătorul sin-. 

die poate face compromis ? nota 2, p. 362. 
Comptuare aplicarea sigiliilor: art. 744, p. 211. | 
Comunicarea hotărirei decl. de faliment: desbateri p. 67, art. 712, 

p. 76, D. 1, p. 77; comunicarea cererei de revendicare : 
azt. 817, p. 390, nota 1, p. 391; moratoriu, comunicarea 
sentinţei procurorului înainte de faliment art. 842, p. 449, - 
D. 2, p. 444. Ă 

Concordat ; avantaje, creditor ; pedepse: art. 887, p. 583 urm. 
Concordat difiniţia lui: D. 6 p. 458: formele lui: art, 845—865, p. 

455—526. 
Concordat amical scu de unanimitate; art. 845 p. 455—463. 

» banerută simplă; art. 853 p. 486. 
contract sinalagmatic; d. 8, p. 15. | 
convocarea creditorilor; art. 846, p. 463,.D. 2, p. 464, 
d. 1, p. 465. d. 10, p. 466. 

Concordat coobligaţi; drepturile credit. comun; art. 802, p. 346-—379. 
ÎN cotă neplata ei:. banerută simplă; art. 876, p. 544. 

„ : execuţie provizorie; art. 856, p. 498. 
„împrumut în vederea concordatului; D. 14, p. 154, 

> 

La
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Concordat inadmisibilitatea lui art. 853, p, 486. 
» ipoteci, drepturile credit. ipotecari; J. 2, p. 304... 
» înstrăinarea bunurilor; condiţii art. 861,p. 510, d. 1,2,p311. 
„.. judiciar; art. 846—865, D. 6. p. 458. 
„„ majoritatea “creditorilor; art. 848, p. 469; creditori con- 

testaţi; J. 1, p. 275. - Ia 
" Concordat moratoriu; dacă debitoriul în moratoriu poate propune 

- ereditorilor un concordat J. 2, p. 440. | 
Concordat multiple propuneri de concordat; d. 3, p. 465. 

» novaţiune, se operează novaţiune prin concordat? D. 1, 
. p. 470, D. 2,p.503,d.19,p.507. 
Concordat nulitatea actelor făcute de falit înainte de concordat; D. 

7, p. 162, d. 22, p. 183. a 
Concordat obligativitatea lui: J.7, $, p. 505, d. 9—17, p: 506, d. 

21—23, p. 507; neindeplinirea obligaţiunilor, bancrută sim- 
plă; art. 877, p. 553, d. 6, p. 555, d. 12, p. 557. 

Concordat omologarea lui: contestaţii; J. 5, p. 279; opozitii la omolog. 
art. 854, p. 492,J.4,p. 494; d. 5, p. 495, J. 12p. 49%. 

„Concordat plata prin persoane interpuse; J. 11, p. 496. 
> privilegiați creditori; drepturile lor: J. 2, p. 304. 
> după reabilitare; J. 6, p. 490. o 
» redeschiderea falimentului; propunere de concordat: J. 

.2, p. 40. , i 
Concordat revendicare de mărfuri după concordat; d. 6, p. 510. 

» rezilierea lui: art. 863—863, p. 515—526. | 
> soţia falitului; art. 849, p. 475, J. 1, p. 465. 
. simulat; probe; martori; J. 4, p. 447. 
> societăţi; falimentul lor; ]. 6. p. 505, d. 4, p. 537; art. 

| 873, p. 538; art. 874, p. 538. " | 
Concordat suspendarea actelor pentru lichidarea falimentului; art. 

848, p. 463, Dx - | | 
Concordat în străinătate, forța lui obligatorie: J: 25, 26, p. 507. 

> țară străină; faliment în ţară străină; I,. 19; p. 496. 
» transacţie; contact sui generis: d. 11, p..462, ].9, p. 471. 
, unilateral; contract unilateral; J. 13, p. 462. | “ 
> vinzare, arminarea ei; art. 803, p. 350, d. 2, p. 351, nota 

p- 353... E - 
Concurentă masă concurentă, faliment; D. 7, p. 459, d. 4, p. 460. 
Coneursuală masă concursuală, falimenţ; D. 7, p. 459, d. 5, p. 460. 

.6, p. 461. _ | - 
Condamnaţii cari nu pot obţine reabilitarea; art. 831, p. 409. 
Condiţiuni declarare în faliment; art. 695, J. 14, 17, p.10, d. 25 p. 11. 
ÎN moratoriu, acordarea lui; art. 832, p.:423, nota 1,p. 436, 

art. 843, p. 451—454, D.1, p. 452, d.1,p.458. 
Condiţiuni rezolutorii, act. dotal; D. 4, -p. 326. 
o rezolutorie la concordat; d. 14, p. 473. 

Conexitate J. 9, p. 37.. o 
Confirmarea, ordinului de arestare în cazul art. 713, D. 2, p. 79. 
Conivenţă, faliment declarat din conivența dintre falit și un creditor 

J. 6, p. 180.. , . . 
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„. Conservare cheltueli pentru conservarea lucrului, privilegiul lor; nota 
3 p. 294 Se 

Conservarea registrelor timp de. 10 ani, banerută simplă; d. 9, p. 556. 
Conservatoare acte...; D. 12, p. 105; art. 758, D..1,J. 1, 4, p. 230 urm. 

» „_ moratoriu, măsuri...; art. 836, p. 429. 
Consimțământ nulitatea actelor falitului, penru lipsă de consimiță. 

«Mint; d. 3, p. 183; - 
Consimţirea de ipoteci pentru garantarea” cotei. concordatare: art. 

858, p. 501." i 
Construcţii făcute de falit, lucruri dotale; :J.:-10. 11, p. 330.: 

- Contestarea privilegiului. sau ipotecei unui creditor la verifiearea cre- 
„anțelor; art..777, p. 273. . | . 

Contestaţiuni la fixarea datei" încetărei plăţilor; art. 723, p.:142;D. 
1,2,3 și 4, p. 148, D. 5, p. 144,9. 1.2 și3p. 145, d.4— 
9, p. 146. pr a a a 

Contestaţiuni lă omologarea concoidatului; d.. 18; p. 196. 
» -” piivilegiu, ipoteci ete.; art. 777, p. 273; art. 784, p. 297. 
„la revendicare; art. 817, p. 390. - a - 
, transigerea lor; art. 807, p..360—363. . Se 
» la verificarea creanţelor; arţ;. 772, p. 254, d. 3, 56, p. 

262, J. 7—9, p: 263, d. 10, p. 264, d. 18,::p::265, d. 1-8, 
p. 272;-art. 775 p. 269,J, 4—6, d. 8-—10, p. 273;art. 780, 
p. 275, d. 5, p. 279, d. 2..p.:460, i 

Cont grefieri și sindic, liberarea lor, prescripţie; art. 951, p. 597. 
Cont curent efecte emise în cont curent, revendicare; D. 4; p. 375. 

> neincheiat, declararea în faliment; J. 50, p.15,J.:6, p.43, 
d. 3, p. 128. - ae 

Cont curent mărfuri netrecute îu cont curent, revendicarea lor; art 
813, p. 376, D.6,p.379 - 

Continuarea comerţului falitului; art. 760, D. 3, p. 234. 
> » snpravegherea creditorilor; art. 697. p..... . 

suspendarea vinzărei; art. 804, D. 1, p. 354, - 2 r » 

D. 2,p. 355. | 
Continuarea comerţului votul creditorilor; art. 805, p. 356. 
Continuarea deliberaţiunei creditorilor; art. 940 p. 591. 
Continuarea îutreprinderei comerciale, concordat art. 873, p. 538. 
Contract bilateral concordat judiciar; J. 9, p. 466.” 
Contract judiciar teoria lui la verificarea, creanţelur; D. 1, p. 277 

d. 15, p. 265. - - 
Contracte aleatorii perioada suspectă; D. 13, p. 173. Pa 
Contracte comutative încetarea plăţilor; art. 726, D. 1—25, d. 1— 

| 41, p. 164 185. 
. Contraprestaţiune acte cu titlu onsros, acțiune pauliană; D.6.p. 161 
Contravenţie comisă de falit; J. 8, p. 156. 
Convocarea, creditorilor încunoștiințări: art. 937 p. 587—591. 
Convocarea creditorilor la concordatul judiciar; art. 546, p. 463, 

D. 2,p. 464, d. 1, p. 365, 9.16. p. 466; art. 850, p. +80, 
. d. 2, 4, p. 481. - IE 
Convocarea creditorilor pentu continuarea comerţului: art. 806, p. 

358—360. - -
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Convocarea, creditorilor înaintea judecătorului sindic; art. 835 p. 428. 
„m. pentru moratoriu; art. 842, p. 4%, D.1, 

p..443, d. 13—15,p. 449. a 
Coobligaţi debitori art. 798—802, p. 335—319.' 
Coobligaţi la faliment D. 6, p. 128, . 7, p.:129 
Coobligaţi solidari în stare de faliment: J. 30, p: 268. 
Corespondent vinzare de mărfuri: -J. 20, p. 386. 
Cota concordatară plata ei: d. 9, p. 400. coneordat amical, art. 845, 

p. 455-463 reducerea ei, d. 2, p. 502, neachitarea art. 863, . 
J. 1, p. 518. Mi | 

Cota statului art. 969, D. 1, p. 201, D.2, p. 202: 1-16, p. 203 
207, J. 3, p.'398, d. 2, p. 447, d. 2, p. 511, d, 3, p: 593. 

Creanţa dotală titlu oneros: art. 797, p. 332-334, eoncordat, art. 
819, p. 175—4788. o. 

Creanţă anulată efectele. ei față de falit: J. 3, p. 505. 
Creanţă cesionată votarea concordatului: D. 1, p. 469, D. 2,p.470. 
Creanțe civile declararea falimentului: J. 39, p. 13, d. 2, p. 82, 
Creanțe la concordat votarea concordatului: D. 1, p. 469, D.2,p. 

- 410, art. 850 p....., fraudulos înserise, J. 7, p.. 495, cre- 
anţe contestate, J. 13, p. 506, creanţe divizate, J. 21, p. 473. 

Creanţe condiţionale admiterea, ștergerea; sau excluderea lor, art. 
772, p. 954. a 

Creanţe declararea lor la verificare: art. 768, urm. p. 247 urm. 
"divizate votarea coneordatului: . 21, p. 473. 

dobinzi art. 778, p. 274. ă 
falitului încasarea lor: art. 758, p. 230, d. 4, p. 232.: 
litigioase declarărea falimentului: J. 37, p. 13. 
neexistente moratoriu: art.- 841, p.- 439. | 
neadmise încă, rezervarea porțiunei lor din activul fali- 

- mentului: art. 821, p. 39%. Sa | 
Creanţe posterioare omologărei coneordatului: J. 22, 23, p. 507.. 

„- privilegiate votarea concordatului: art. 850, D....: 
» __» + preţul maşinelor date falitului: art. 783, p. 288. 

» neachitarea lor, vinzarea averei falitului: art, 
IE 860, p: 509. . | 

Creanţe provizorii admise: art. 776, p. 269 urm. 
3 simulate art. 886 p. 580 urm. e 

„.. tardive verificarea lor: art. 780, p.:275 urm. 
- cu termen D. 5, p. 127, d. 4, p. 128 
„Verificarea, lor art. 772, p. 254, urm. 

5 vizarea lor ârt. 772, p. 9256. . a 
Credit funciar formalităţile vinzărei și depunerei prețului: j. 2,p. 398. 
Creditor unic dacă. poate cere declararea în faliment a debitorului 

- său: D. 10, p:4, d. 70, p. 18, nota-T, p. 20, d. 11, p. 35 
o - 3 

> 

S
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d. 45, p. 43, ].:4,p.56.. - 
Creditori apel contra sentinţelor date în. fâlimentul debitorului lor. 
“dreptul de aintentă acţiuni în falimentul debitorului lor; 

3 „d. 42—44, p.. 119,d.-47, 50; p. 120, d. 51—53, p. 121, 
Creditorii pot intentă acţiuni în nulitate în cazul art.7969D. 25, p. 178. 7 

- continuarea comerţului falitului: art. 760, p. 234.
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Creditori concordat amical: art. 845, J. 4, şi 5, p. 460, d; 12, p. 462. 
concordat judiciar: art. 846, p. 463, ]. 8, p. 466, d. 13.p. 
462, ]. 3, p. 467, d. 9, 10,p. 468, .1,2; p. 470, art.848, 

-_D. 469 urm. d. 8, p. 471, art. 862, p. 513, art.863, p.515. 
Creditori desinteresaţi concordat: d. 8, p. 471. J. 26, p. 507. 
Creditori declararea falimentului debitorului lor: art. 704, D.1, 4, 

p. 42, d. 5, p. 399. 
Creditori deliberarea lor în faliment. debitorului lor art. 781, p.281. 

” încetarea operaţiunilor falimentului debitorului lor: cerere 
de revocarea: art. 833, p. 419. 

Creditori fictivi moratoriu, banerută simplă: ărt. 879, p. 558. 
drept individual după închiderea procedurei falim.: art. 

. 825, p. 403 urm., art. 832, p. 408. 
Creditori încuviințarea lor la ajutoarele cerute de falit: art. 762, p. 209. 

interese contrare masei falimentului: J. 6, p. 156. 
inventarul falimentului debitorului, prezenţa “creditorilor: . 

, art. 551, p. 219 urm. - 
Creditori majoritatea la concordat: art. 848, p. 469. 

masei falimentului drept de preferinţă asupra sumelor: 
d. 8, p..396. | 

Creditori moratoriu: art. 843, p. 451 urm. 
neverificaţi, concordat: J. 8, p. 466, . 10, p. 471, ]. 15, 
p. 472, d. 22, p. 522. o 

Creditori efectele omologărei concordatului: art: 859, p. 503. 
opozițiuni în faliment, la omologarea concord.: d. 10, p. 
471, art. 854, p. 499, ]. 4, p. 494,1. 5,6, p. 495.J. 21, 
arţ. 855, d. 2—4, p. 497, d. 4, p. 49%. 

Creditori opunere la reabilitare: art. 828, p. 408. 
reprezintarea lor în adunări: J. 3, p. 467, J. 10, p. 468, 
D. 2, p. 470. 

Creditori rezilierea eoncordatului: art. 863, p. 515, d. 3, 4, p. 518, 
J. 183, p. 520: art. 865, p. 524. i : 

Creditori cu termen prelungit p. verificarea creanţelor: art. 779, p. 27 
societăţilor în nume colectiv sau în comandită: art. 86 
p. 530. . 

Creditorii soţilor în societăţile în nume colectiv sau comandită: d. 2, 
p. 531, art. 870, p. 536, d. 2, p. 537, d. 3, p. 538. 

Creditori tablou de creditori: art. 754, p. 225 urm. 
verificarea creanţelor lor: art. 771, p. 249, d. 27, p. 267, 
art. 779, p. 275, J.8, p. 280. 

Creditori cerere de vinzarea'averei falitului: art. 782, p. 282 urm., art. 
810, 811, p.369—372. . 

Creditori ipotecari: dreptul de opoziţie: J. 23, p. 76. . 
Creditori privilegiați : dreptul de urmărire după faliment: D. 22, 

p. 110; lista credit. privil. art. 784, p. 297; neîndestulaţi 
art. 785, p. 298 urm; asupra imobilelor: art. 786—789 
p. 300-—304 | 

Creditori tardivi drepturile lor la repartiţiile averei falitului: art. 
824 p. 397, d. 10, p. 400 nota 2 p. 403; deliberările la 
concordat: J. 2,p. 465 d. 4,6 p. 471. 

» 
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Criza comercială motiv pentru  cerererea de moratoriu: d. 1p. 425. 
Croitor declararea lui în faliment: J. 24, p. 11. 
Cuantumul dispăgubirilor prin contractul de loeaţiune : nota 3., p. 294. 
Cumpărări. prezumpția de fraudă ; art. 726, D. 7,p. 169, J. 2 p. 180. 
Cumpărări de mărfuri procurare de fonduri : banerută simplă; art. 

876 p. 543. - 
Cumpărări de mobile pe numele femeei : banerută simplă; d. 1, 

p. 569. 
Cumul de delicte ; bancrută: J. 1, p. 548; J]. 6, p. 568. 
Curatore votarea eoncordatului : dispoziţiile-art. 413 Cod. civil; d. 10, 

p. 182. 
Custode în administrarea averei unui comerciant: art. 697 urm., p,..... 
Custozi numirea lor: art. 737, p. 199. 

D . 

Dare de s seamă de sindic, ad-ţia falimentului: art, 860, p. 508. 
Dată, certă, act dotal: art. 794, p. 321. 
Datio în solutum D. 12, p. 153. , 
Datorii asupra bunurilor femeiei: art. 79, p. 321. 

plătite de soţie: art. 797, p. 332 334. 
„ajunse la;scadenţă: art. 719, „p. 125, D. 1—6, d. 1-—6, p. 126 urm. 
„cu termen exigibilitatea lor: D. „p. 127, Î. 4, p. 128. 
„ nedeclarate moratoriu: art. 841, p 439. 
„  neexistente bancrută: art. 879, p. 558, at, 880, p. 559, D. 

1, p. 561, J. 8, p. 566. 
Datorii operaţiunile sindicului: art. 805. p. 356. 
Daune la cari e condamnată masa falimentului: J. 7, p. 399,J.8,p. 400. 

» despăgubiri: pentru sumele constatate: art. 888, p. 585. 
„în caz de respingerea cererei de declarare în faliment: D. 6 

__p. 43;-bună credinţă: J. 8, p. | 
Deces cheltueli de deces ale falitului: ot 2, p. 291. 
Deciziunea, penală de banerută, neopozabilă sindicului: d. 4, p. 163. 
Declaraţiunea. creanţelor: art. 768 urm., p. 247 urm., d. 26, 27, p. 

267, art. 770, p..248; după închiderea procesului verbal: 
art, 774, p. 268; urm. d. 4,6, 11, p.273. 

Declararea falimentului: J. 13, p. 10, art. 702, p. 34, d. 5,p.45,art. 
707, D. 7, 8, p. 53, D. 2 p. 411, art. 812, p. 142,J].3,p. 
47, d. 9, p. 515, d. 6, p, 519. 

Declararea, încetărei plăţilor: art, 703, J. 3, 4, p. 41; bancrută: art. 
877, p. 53. 

Deconfitură, ce se înțelege prin. ..: D.5,6,p.3,J.58, p.16,D.3p. 126. 
Delapidare de bani publici, reabilitare : art. 831, p. +09. 
Delegarea unui creditor a continuă comerţul: art. 697, urm.p. 26 urm 
Delegat falimentul delegatuiui: J. 9, p. 156. 

 Delegatul creditorilor girarea afacerilor. falitului concordatar: art. 
853, p. 186. 

Deliberarea creditorilor la concordat: art. 851, p.430. 
» societăţilor în nume colectiv sau în coman- 

dită: art. 867, p. 530.
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Deliberarea, creditorilor personali ai soților în societăţile în nume 
colectiv sau comandită: art. 867. p. 530. | | | 

Deliberarea, creditorilor. proces verbal: art. 847,.p. 467 -ubm., art, 
940, p.. 591.. Se - _ 

Deliberările în ialiment art. 781, d. 1, 2, p. 201. 
Delicte comise de falit: J. 22, p. 115. a 
Dentist declarare în faliment: d. 41 p. 13. | a 
Deosebire între rezilierea și anularea concordatului: D. 1, 2, p. 517, 

nota 2, p. 522. 
Depozit de bani garantarea cotei concordaţare: art. 853, p. 486. 
Depozit creanţă, dotală, revendicare: D. 2, p. 374. 
Depozit de mărturi art. 813, p. 376, d. 3. p. 379, d. 8 p. 380. - 
Depozitar judiciar siniie: art. 752, p. 224. . a 
Depozite efectuate sindic tablou lunar: art. 765,-p. 2%, 

„„ Depunerea banilor în caz de concordat: art. 855, p. 486. 
Depunerea bilanţului art, 755, 726, p. 227 urm. | 
Depuneri casa de dep., plata: sumelor cuvenite creditorilor: atţ. 820 

p. 395, nota 3, p. 403. . | „i - 
Depunerea, registrelor art. 747, p. 215. | 

« Desbateri parlamentare sub articolele respective. - | - 
Descendenţi cererea .lor de declararea falimentului, ascendentului 

lor: D. 5, p. 53. Sa | a 
Descoperiri de titluri, opoziţie la verificare: art. 780, p.-27ă. 
Desesizarea, falitului: art. 717, D. 1—23, d. 1—53, p. 99—121, d. 

. 3—5 p. 421; d. 6, p.1422. | SEI | 
Desființarea, contractului de locaţiune: art, 721, D. 1, 2, p. 134. 
Desidenţi creditori... - concordat în ţară străină: J. 25, 26, p. 506, 
Determinarea sumei rezervate creditorilor neverificaţi: art. 821, p. 

395, J. 1—10, nota 1—3, p. 393—403. 
Diferenţa, între concordat amical și judiciar: D. 2—5, p.1356. D.5, 

p. 458, d. 4, p, 465. 
Diferenţa, între frauda civilă și cea comercială: D. 3, p. 160. 
Director de-cire declararea în faliment: D. 3. p. 35. 
Directorii societăţilor anonime sau în comandită. bancrută: art. 

884, p, 577. | 
Dispăgubiri privilegiu locatorului: nota 3. p. 233, 

> revendicare: art. 814. p. 381. 
Disimularea activului, anularea concordatului: art, 862, p. 513, d.1 

p. 514. d. 8 9, p. 515; bancrută frauduloasă: art.. 880, p. 
559, d. 6, p. 566. 

Distragere de activ, bancrută frauduloasă: art. 880, p.559,D.1.p. 
561, d. 9, p. 566, art. 886, p. 580. 

" Distribuiri anterioare dreptul creditorilor admiși tardiv: art. 824, p. 397 
Distribuţiunea între creditori. stat de repartiție: art. 738, p. 200... 
Dividende creditorilor anteriori rezilierei eoncordatului: art. 865 p. 521. 

fictive în societăţile anonime sau în comandită, bancrută 
simplă: art. 884. p. 577. | 

Dividende plătite de eoobligaţi: art. 799, p. 399. 
Dizolvarea societăţilor comerciale, prin faliment: D. 4 p. 528, d. 16 p. 534 

>
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Dobînzi creanţe neproducătoare de dobinzi: arţ. 778, p, 274, 
la gaj: art. 782, p..285. . | Da - inseripţiuni ipotecare: art. 728, J. 5, p..18, 

> imputarea plăței parţiale: J. 2, p. 124. 
, moraţoriu: D. 4, p. 128. Da MR e 
> suspendare curgerâi dobinzilor: art. 718, p. 123 urm, . 

Documente la contestaţiuni de verifieare, depunerea lor: art. 774 p. 268. Documente forinalități de timbru la moratoriu: art. 841, .p..454. Docuri antrepozite publice, magazinele falitului, revendicare: d. 17, 
p. 385. | N . 

Donaţiune bunuri dotale: art. 790—797, -p. 305—3314. 
. contract de căsătorie:.d. 10, p. 164. | 
“moștenitori, eoncordat cu creditorii: d. :7, p. 465. 
> acte. cu ţitlu oneros în faJiment,.nulitatea lor: d. 15 p.157. 
„ Yemiterea datoriei prin concordat: J. 12, p: 472. 
> cuvenită falitului, ipoteca soţiei: D. 5, p. 238. 

Dol opoziţie. la verificare: art. 780, p. 275, d. 4,6.p.279 Dol sentințele atacate prin actiunea pauliană: D. 4. p. 160. . | Dol opoziţie la omologarea concordațului: d. 15, p. 495, ]. 24,p, 497, De, p..513, D. 4 p. 514, Ea Domiciliu alegerea lui, verificarea creanţelor: at. 770, p. 248. . 
„comerciantului: D, 5, p. 35. 
femeiei comereiante: D. 4, DB 

, părăsirea Ii de falit: art. 716, p..97, D.1—3, p. 9%. 
Dosirea, falitului, inadmisibil, concordatul: art. 853, p. 186... | Dotă, constituirea ei după tacetarea plăţilor: D.7,p.151, D. 15, p: 154 Dotă ipoteca asupra bunurilor falimentului: art. '796,p. 332 urm. „Dotă plata mașinelor falitului: d. 1,.p. 29%. 
Dotă restituirea ei: D. 7, p. 128, 4.2, p. 128. a Dotală, creanţă dotală, concordat, votarea ]ui: art. 849, p. 475—478. Dotală creanţă dotală posterioară încetărei plăţilor: d. 37, p. 185. Dotale imobile, drepturile femeiei: art, 790—792, p.305-—316.  - Dovada simulaţiunei: J. 9, p. 164, - 
Drept comun acţiunile în rezilierea _concordatului de drept comun, “lipsa sindicului: d. 3. p. 518, d. 9-11, p.509. 
Drepturile creditorilor la concordat: J. 12 și 18, p. 506... 

- „ .. anteriorirezilierei concordatului: art; 365p. 524 » » privilegiați, ipotecari, găgiști la. coneordat;: „art. 850, p. 478. d: LS Drepturile creditorilor încetarea operaţiunilor falim.: art. 832 p. 418. Drepturi imobiliare transacțiune: art. 807, p. 360; 
personale al& faliţului: D. 16, p. 106. 

, speciale cohcordat neopozabil: J. 5..p. 505. 
Droghist registre comerciale, banerută simplă: J. 23, p. 531. 

E 
Echivalenţi teoria echivalenţilor : D. 9, p.22. i 
Efecte de comerţ, ce se înţelege prin efectele de com.? [). 15, p. 173, d. 3, p. 185. ae
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Efecte de comert, revendicarea lor: J. 3. 4, p. 375, d. 6, p. 376. 
Eiectele renunţărei creditorilor priveligiați etc.: art. 850, p. 478. 
Efectele sentinţei declarative de faliment: d. 19, p. 75; D.6, p.89; 

cu privire la reabilitare: D. 2,p. 411; societăţi comerciale, 
art. 867, p. 531. 

Efectele sentinței de incetarea operaţiunilor falimentului : D. 2, p. 419. 
Efectele sentinţei de omologarea concordatului : art. 859, p. 503: art. 

860, p. 508 ; art. 861, p-511.. Da 
Efectele sentinţei de rezilierea concordatului: art. 846, p. 515, d. 2, 

p. 524, d. 1, 2, p. 5%. : 
Electorale, liste electorale ; falit nereabilitat: J. 3. p. 415. 
Emisiune, valoare de..., obligaţiuni la. purtător admiterea lor la pa- 

siv soc. com.: art. 871, p. 537. 

Emitere de creanţe ; baneruta simplă J. 29, p. 552. 
Enumerarea obiectelor nesigilate: art. 744, D. 5, p. 212. 
Enumeraţiunea, din al. 3 art. 876 cod. comercial, este enunciativă, J. 

28, p. 552 ! 
Enunţările din bilanţ nu leagă pe creditori: D. 10, p. +0. 
Erede beneficiar, nulitatea actelor încheiate de falit: J. 16, p. 114. 
Erezii declararea lor în faliment: J. 72, p. 18. 
Erga omnes sentința, declarativă de faliment, autoritatea ei erga om- 

nes: D. 2. p. 68. 
Eroare motiv de anularea concordatului; D. 1, p. 513, D. 4, p.514. 
Erori esenţiale de fapt; opoziții la verificare: art. 780, p. 275, J. 

4,6, p. 279. 
Escrocherie condamnaţi ; reabilitare : art. 851, p. 409. 
Estimarea bunurilor de 'vîndut: art. 803, p. 351, nota p. 332. 
Exagerarea pasivului, anularea concordatului: art. 862, p. 513. 
Examinarea registrelor: art. 757, p. 229. 
Excepţiuni, refuz de plată ; faliment: art. 696, J. 7, p. 25. 
Executarea începută înainte de faliment: J. 8, p. 372. 
Execuţie forţată, plăţi derivate din o execuţie forțată; prezumpția 

de fraudă: D. 5, p. 168; Dreptul creditorilor după închi- 
derea falimentului : D. 22. p. 110. 

Execuţie provizorie, omologarea concordatului : art. 856, p. 49%; 
nota p. 499. | ” 

Executorii sentinţe date în materie de faliment: J. 4, p. 63, d.5, 
: p. 73, art. 944, p. 593, d. 10,p. 59%. 

Executoriu, stat de repartiție; ordonanța trib. art. 820, p. 395. 
Executor, concordat în străinătate, J. 25, 26 p. 507. 
Exigibilitatea creanţelor: D. 1. 2, p. 126, D. 4, p. 127,d9.1,p. 127, 

J. 5, p. 128, nota p. 274. 
Existenţa legală creanţe, încetarea plăţilor: D. +1, p. 23. 
Expediente ruinătoare, bancrută: art. 876, p. 543, D. 2, p. 545. 
Experţi, numirea lor: art. 737, p. 199, art. 751, p. 219. 
Exproprierea silită a imobilelor falitului: art. 810, 811, p.369— 372: 
Expunere succintă, sindie; raport: art. 766, p. 243. 
Expuneri de motive, p. 599 urm. 
Extract de pe sentinţa declarativă ; afişarea lui: art. 710, D. 1,2, p. 65 
Extra judiciar, concordat:-art. 845, p. 455 urm.
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F 
Facilitarea obţinerei moratoriului prin atribuire de activ; banerută „simplă: art, 879,.p. 558. - SE Faliment, condițiuni pentru declararea, lui: art. 695, p. 2, D.2,J.3, „p. 45: art. 701, p. 31; d. 9, p. 515, d. 6, p. 519. Faliment, competința: art. 701, p. 31, D. 3, p. 6. E > concordat, reziliat ; redeschiderea falimentului : art, 863— Se 865, p. 515—526. | e Faliment declararea -unui comerciant retras sau decedat: art. 707, 

„D.48 urm... DN , Faliment „declararea lui în caz de. cerere de moratoriu: art. 842, p., 
„442 urm, - Faliment, exigibilitatea creanţelor: p. 125—130. 

» gaj vinzarea lui : art. 782, p. 283. 
Ru încetarea lui: D. 2, p. 411. 
» încetarea, operaţiunei : art. 832, p. 418. 
> încetarea stărei de eoncordat: art. 860, p. 508 urm. . închiderea procedurei. lui: art, 825, p. 403. 
> privilegiu asupra mobilelor : art. 783, p. 287. 
» redeschiderea lui: art. 825, p. 404. 
„  Tevoearea deelaraţiunei de faliment: D. 2, p. 411. „ Tevocarea sentinţei înceţărei operaţiunilor: art. 833, p. 419. » scopul lui: art. 69%, p.1:D. 1, p. 2, D.9,p.q. _ o» în ţară străină; concordat în Rominia: d. 19, p. 49%. . Falimente coobligate, creditor comun: D. 2,p. 336. | Falimentul al doilea drepturile primilor și ultimilor ereditori, D. 23, „p. 141; cerere în... inadmisibilă: d. 21, p. 115, d. 9,p.515; J. 6, p. 519; debitor în concordat: D. 1,p. 525,d.1,p. 525, d. 5—6, p. 526. - | Falimentul mijlocitorului atrage culpa de banerută simplă: art. 878, - - p. 557. , 

Falimentul societăţilor: anonime sau în comandită pe acţiuni: art. 869, 
p. 535 urm. - | Falimentul socistăţilor comerciale: art. 866, p. 527 ; competinţă: D. 3, p. 528, art. 867, p. 530, art. 868, p. 531. | Falimentul societăţilor în nume colectiv sau în comardită: art. 867, 
p. 530. 

Falimentul soților în societăţile în nume colectiv sau în comandită: 
art” 868, p. 531. 

Falit, administrarea falimentului, întrebuințarea falitului : “art. 761, 
„237. _ , Falit, caziri de bancrută frauduloasă : art. 880, p. 559. | 

„cazuri de banerută simplă: art. 876—879, p. 543—559. 
„depunerea bilanţului: art. 755, 756, p. 227 urm, 
„cerere de concordat: art. 846, p. 463, art. 847, p. 466; acţi- „uni în nulitatea concordatului: d. 5, p. 498; d.4—9,p.510. Falit cesionar al creditorilor în concordat: d. 3, p. 505. „drept de intervenţie în procesele sindicului: D, 14, p. 104, d. 2, p. 112, d. 26, 29, 30, p. 116. 2
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Falit dreptul de a sta singur în judecată: d. 3, 5, p. 421. 
„ drept de opoziţie contra sentinței prin care e celarat: D. 8, 

p. 70, d. 21,p.76. | 
Falit drepturi personale : art. 825, D. 2, d.1, p. 405. 

„ “drept de uzurfruet, d. 88, p. 118. 
„ Martor: d. 25, p. 116. 

SR declarat. după cerere; moratoriu inadmisibil J. 3, 4,p. 436. 
„  neprezentarea lui'la judecătorul: sindic ; banerută simplă : art. 

877, p. 553, | 
Falit -parte : civilă: J. 39, p: 118. | 

„reabilitat: art. -826-—831, p. 407—417, art. 829, p. 418. 
-" prezenţa lui la verificarea creanţelor : art. 771, p. 249. 

„  Tegistre, examinarea-lor: art. 757, p.. 229. 
„ - transacţii ; chemarea lui: art. 807, p. 360 urm. 
„vînzarea averei, citarea falitului: art. 809, p. 365 ; art. 810, 

811, p. 369 urm. 
Fals opoziţie la verificare : art. 780. p. 275, d. 40, p. 279. 

„ reabilitarea celor condamnaţi pentru falş : art. 831, p. 409. 
„ în caz de.., remiterea registrelor: art. 747.: 

Falşificarea registrelor banerută tranduloasă : art. 880, p. 559; D. 
Lp. 561. 

Familia falitului ajutoare date : art. 762, D.1, 3,4,d. 2,3, p. 239 ur. 
Fapte. noi declararea falimentului: D. 8, p. 43. 
Fapte posterioare lucru 'judeeat: D.'17, p.. 72. 

- moratoriului : art. 839, p. 486. 
Farmacie fond de comerţ, obiectul unui gaj: J. 5, p. 512. 
Farmacist declararea lui în faliment : D. 12, p.5,d.26, p.U,d. 

40, p. 13.: a _ 
Farmacist neţinerea registrelor ; banerută simplă : d. 23 p. 551. 
Femeia falitului, drepturile ei: ant, 7190—797, p. 805—384. 

1," falitului ; plata datoriilor falitului : art. 797, p. 332081. 
Femeia măritată declarărei ei în stare de faliment: d. > 22, 9%, p. 

11,9. 71, p. 18. D.4,p.%. 
Fidejusiune concordat efectele lui: D. 1, 479, J. 17. p. 50. 
Fidejusiune nulitatea - obligaţiunilor principale ; perioada suspectă : 

12, p.. 171. 
- Pidejusor garantar ea plăţilor falitului: D. 5, p. 123. D. 3, p. 13, 

8, p. 151; creditori chirografari : J. L p. 304. 
Fidejusor debitor : art. 798-802, p. 335—349, D. 2, p. 34%. 

» - presumpţie, solidaritatea în concordat;: J 12, p. 492. 
Fidejusori liberarea lor prin anularea concordatului : art. 862 „p.513: 
Fidejusori reziliarea concordatului. nu liberează pe fidejusori : aut. 

863, p.:516, d. 21, p. 521. 
Firmă, comercială declararea în faliment; D. 2,p.2, D.16p.7, 

D. 45, p. 14, 9.49, p.15. 
Firmă comercială ştergerea ei ; declararea falimentului ; J. 4, p 
Fixarea datei încetărei plăţilor: art. 722, p. 135, D. L p. 135. î 

2 p. 137, D;:3, 4p. 137, D. 5,7, p. 138, d. 1,p. 188. 
2—4 p.'140, d. 5—I1, p. 141; art.793,p.142,D.1,p. 143,
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D. 2—4, p. 143, D. 5; p. 144, d. 1—38,p: 145,9. 4 = 10, _ - p. 146. _ , . - : A - r- m ia Ri 

Formalităţi de procedură la inventar art, 751, D. 1, p. 219; 
Formarea Statuii de-repartiţie: notă 1,p. 401. ---. ri 
Forme de procedură la rezilierea sau anularea „eoncordatului : ast. Si 864, p. 528. .- a a 
Forme de vinzarea bunurilor falitului : art, 803 — 811, p..350-urm.. 
Fond de comerţ declararea în faliment: J. 49, p. 15.: ” 
Forţă majoră declararea falimentului : D. 3, p. 31. d 
Fotograt declararea lui în faliment : D. 13, p. 6, d. 35, p. TB 
Fraudă acte făcute de falit cu... acţiunea pauliană : art. 725, D. 

1—7, d. 1—10, p. 159—164.. Da ae 
Fraudă bancruta frauduloasă, cazuri : art, 880, p. 559. ae 
Fraudă la pponcordat, motiv de opoziţie : J. 3, p. 494, J. 5, p..19%, 

3 pp e DN Se 
Fraudă concordat, netrecerea creanţei unui creditor ; neobligativi- 
Date; D. 3, pi 504. - 3 a 
Fraudă, element al banerutei frauduloase : D. 1, p. 559. 

„,..  eXagerarea pasivului, disimularea activului, motive. 
de anularea concord.: art. 862. p. 513, d. 4, p. 514. 

Fraudă penală D. 1, p. 79.. - - ' Fraudă la verificare: J. 4—6, p: 279. 
Fuga, comerciantului : D. 8, p. 22. 
Funcţionnri declararea lor în faliment: D. 8, p. 4. 
Funcţiuni la administrarea falimentului : art: 754 urm. p. 225 urm. 
Funcţiunile sindicului încetarea lor prin concordat: art. 860, p. 508. Furt reabilitarea celor condamnaţi pentru furt : art. 831, p. 409. 

G 
Gagist creditor, poate cere. convocarea creditorilor pentru acordarea, „Unui coneordat debitorului: D. Ip. 464. o Gagist creditor gagist, garanţia din concordat: d. 7, p. 505. 

creditor... deliberările la faliment: art, 781, p. 281. -:.. »__ creditor gagist neîndestulat: J. 25, p. 267. 
Gaj acţiune pauliană: D. 5, p. 160. | Gaj anularea lui: d. 51, p. 121. - o SSE _ Gaj constituirea lui după încetarea plăţilor: art. 726, D. 1—25;, d. 

| 1-41, p. 164—185. | _ ! ” Gaj constituirea lui fără achitarea cotelor concordatare: art. 861,p., BIO urm, Ra Gaj nulitatea lui față de falitul concordatar: JI. 14 p. 506. Gaj retragerea lui de către sindic: -art. 782, p. 282. Ga] vinzarea lucrului dat în gaj: art, 782, p. 282. - a Gaj votarea concordatului de. către creditorii eu gaj: art. 850, p. 478, 
d. 2, 8"p. 479, d, 24, p.'507. 7 a | Garantarea, plăţei concordatului: art, 853, p. 486, d, 7,8,p.5%5.0 Garanţii date în concordat liberarea lor prin anulare: art. 862, p. 

513 urm.; neliberarea. lor prin rezilierea concordatului: art. 863,p. 516 urm. :
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Garanţi-debitori în faliment: art. 798—802, p. 335-349, 
Garantul-necomerciant care garantează un concordat, act de comerţ: 

d. 12, p. 492, d. 17, p. 506. o 
Generale privilegii generale, asupra falimentului: nota 1, p. 290, nota 

2, p. 291. = 
Gerantele unei societăţi comerciale. votarea concorăatului: J. 24, p. 474 
Gestiunea, prepusului, bancrută: art. 883 p. 571. 
Ginerii pot cere declararea socrului ? D. 2, p. 42. 
Gir efecte de bancă, coobligat solidar: d. 5, p. 329. 
Gir spre încasare, votarea concordatului:. d. 7, p. 471.: 
Gir plata prin mijlocul travsmiterei prin gir: D. 16, p. 173. 
Gir revendicarea titlurilor înstrăinate: .D. 4, p. 382. 
Girant creanţe datorite de falit ca girant: art. 773, p. 256. 
„declararea în faliment: J. 56, p. 16. 
Giranţi în faliment: art. 798—802, p. 335—349. 
Girarea afacerilor falitului în concordât: art. 853, p. 486. 

> de efecte pentru procurare de fonduri, bancrută simplă: art. 
876, p. 543. Si 

Graţioasă cererile în revendicare adresate sindicului, sunt de natură 
graţioasă: J. 4, p. 393. - , 

H 
Haine mijloace de subsistenţă, privilegiu: nota 2, p. 298. 
Hirtii aplicarea sigiliilor: arţ. 744, p. 211. | 
Hotărîre o singură hotărire în caz de opoziţie la omologarea con- 

cordatului: art. 856, p. 498. i 
Hotăriri anterioare sentinţei declarative de faliment: J. 5, p. 112. 

I 

Identitatea mobilelor dotale: art. 793, p. 316, d. 4, p. 320. 
Imobile cumpărate pe numele soției, bancrută frauduloasă: J. 1 p. 569. 

, dotale faliment, reluarea lor de soţie : art. 790, 791, p. 305—313 
Imobilele femeiei instrăinare, cumpărarea altora: art. 793, p. 316 urm. 
Imobiliare drepturi imobiliare, transacţiune : art. 807, p. 360, 
Impozit indirect cota statulu: D. 2, p. 202, d. 1, p. 203. 
Impresar de spectacole, declararea în faliment: D. 6, p. 85. 
Imprumut pentru a ușură concordatul: D. 14, p. 154. : 

a presumpțţie de fraudă : D. 6, p. 169, d. 14, p. 182,d.7 p. 583. 
Imprumuturi în scop de a întirziă falimentul, bancrută: art. 876, 

p. 546 urm. | 
Inadmisibilitatea concordatului judiciar cînd are loc? art. 853, p. 

486, J. 10, p. 491, d. îl, p. 492. 
Inainte de faliment, acordarea moratoriului: art. 842, p. 442—450. 
Imbunătăţiri făcute de falit bunului dotal: d. 10, 11, p. 330. 
Incapabil declarare în stare de faliment: D. 3,p.9. 
Incapacitatea, poate fi invocată ca viţiu pentru anularea concorda- 

tului ? D. 1,p. 513. - 
Incasarea datoriilor ajunse la scadenţă: art. 726, D. 10, p. 171.
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Incetarea stărei de faliment: D. 2, p. 41, 
» operațiunilor falimentului: D. 2, p. 411, art. 832, p. 1i8, | D.1,2,pa9 | | Incetarea plăţilor ce se înțelege prin ea? D. 4, p.3, d. 10,p.9, 

, d. 1Î, p. 10, d. 74, p. 19; cind are loc? J. 4, p. 24; din 
ce rezultă? d. 11, p. 25; din moratoriu poate rezultă ? 
d. 6, p. 447, ].7, 8, p..448. - 

Incetarea plăţilor bancrută, nedeclararea încetărei plăţilor : art. 877 | p. 553 urm. o | Incetarea plăţilor chestiuni de fapt: D. 11, p.5,d. 1,3,5, p.8,J. 13, p. 10, d. 42, p. 14, d. 51, p. 15, d.66,p.18,D.1p. 
21, D. 6, p. 22, d. 3, p. 24,9. 10, p. 25, D.5, p. 39. 

Incetarea  plătilor data lor, contestaţii: d. 45, p.. 120, art. 722, p. 35, D. 1, p. 136, D. 2,3, 4, p.137, D.5, 6,p.138,J. 1, p. 138, d, 2—4 p. 140, d. 5—11, p. 141, art. 723, p. 142, D. 1—4, p. 143, D.5, p. 144, ],1—3,p. 145]. 4-9 p. 146. 
Incetarea plăţilor declararea falimentului : art, 69%, p. 1 urm., nota . _p-33, D.5, p. 39;:stare notorie: art, 705, D.2,p.+i, Incetarea, plăţilor deosebire între încetare și suspendare: D.4 p.21 
>» Plăţi făcute după data încetărei plăţilor: art. 729 p. 188. - S 

Incetarea, plăţilor stare de fapt obiectivă: J. 9, 10, p.-91. 
Incetarea stărei de faliment prin concordat: arţ. 860, p. 508. urm, Inchiderea, procedurei falimentului: art. 825, p. 403, d. 9, p. 416. Incunoştiinţarea creditorilor art. 937, p. 587—591. 

> creditorilor pentru concordat, publicaţiuni, scrisori, 
citaţiuni: art. 846, p. 463 urm. 

Indepedenţa, procedurei penale de cea comercială: art. 714, 875, p. 
80 urm. D. 1, p. 82,D.2,p.84,D.5, p. 87, D. 6,p.87, D- 8, p. 8, D. 9, p. 89, d. 1,p.89,J].3,p.9%0,J.7,8 
p. 91, d. 11, 12,14, p.93,J. 20, nota p, 93. 

Indiviziune bun în indiviziune aparținind falitului: ipoteca soţiei: „5, p. 328. 3 
Industriaşi materie primă, retențiune: J. 8, 9, p. 29%. 
Înfăţişare de datorii neexistente, bancrută: art. 880, p. 559. Iniracţiuni distincte, bancruta simplă de cea, frauduloasă : d. 26, p. 552. | . penale: art. 875 urm. p. 542 urm. 
Ingropare cheltueli de îngropare, privilegiu : nota 2 p. 291. 
Inregistrare taxe de înregistrare la inventar: art. 751, p. 218. 
Inscrierea, soţiei la masa falimentului nu implică renunţarea la ere- 

anța dotală: d. 2, p. 476. | Inscripţii ipotecare, declarare în faliment: D. 4, p. 5. 
» ipotecare luate după declararea falimentului: J. 24, p. 183, art. 727, D. 1—5, ]. 1—6, p.186—188. 

Inscripţii ipotecare luarea lor de către sindic: art. 758, p. 230 - „UrM.; d. 20, p. 469, ],'6,.p. 49%; art. -858, p. 501 urm, Insolvabilitate ce se înţelege prin ea? D. 5, p. 3. 
Instrăinare de activ pe preţ redus, bancrută ; art. 880, p. 559.
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Insuficienţa activului Incetarea operațiunilor falimentului : art. 832, p. 418. | - 
Inștiinţarea creditorilor : art; 754, J. 1, p. 225 urm. 
Instrăinarea activului în condiţii deşavantajoase: D. 5 D. 31. Instrăinarea bunurilor falitului concordatar, condiţii : art. 861, p. 510. Instrăinări făcute de falit, nulitatea lor : art, 725, D, 1—7,d 1—10, | p. 159—164; art. 726, D. 1—25, d. 1—41, p. 16418, Instrumente de exploatare, privilegiu pentru preţul lor: Nota 3. p. 294. - - NI î o Intenţia banerută simplă: d. 7, p. 549, d. 20, p. 51, d: 4, p. 568. 

» frauduloasă, element pentru bancruta frauduloasă : D. 8. 
p. 565. | 

Interdicţiunea, pedeapsă: la bancruta frauduloasă : art. 882, p. 569. Interese cuvenite sumelor rezervate de sindic:: art. 822, p. 396. 
Interes moral titlu spre ă cere revocarea falimentului : d. 27, p. 76. Interes public motiv de respingerea omologărei concordatului : J. 2, p. 484. . | N RI 
Interese contrarii masei credale ; drepturile 'creditorilor: D. 19, „p. 108, d. 6, p. 186. . 
Intervenţiea, falitului în procese: D. 11, p. 104, d. 46. p. 120. Intervenţie creditorii falitului : J. 25 și 26, p. 76, D. 20,p: 108, 

d. 49, 50, p. 120, d. 51—58, p..121, d. 46, p.:120. Intreprindere continuarea sau cedarea întveprinderei sociale în con- 
» eordatul societăţilor anonime : art. 873, p. 538. a Intreprindere nouă a falitului, drept personal: J. 40. p118. 

Întreprinderi de spectacole publice, declararea faliimentului : D. 3, 
p. 236. - | Ia Inventar anual nefacerea lui, bancrută: art. 877, p. 553, D.2, 
p. 554, d. 2—4, p. 555, d. 5, p. 556. 

Inventar facerea lui: arţ, 749, D. 1,2. p. 217,art. 750, 751,D. 1—4, d. 1—3, p. 218 urm. AI Inventar după moartea falitului : art. 753, p. 222 urm, 
> presența fălitului: art. 750, p. 218.; 
> soție, bunuri dotale, stabilirea identităței: art. 791, p. 305, 

. 6. p. 312. 
Inventarierea, obiectelor de vindut: art. 746. p. 2154, | Invoiala, dintre creditori și faliţ; moratoriu: art. 840, p. 138, d. 3. 

p. 490. - 
Ipoteca dată de asociatul în societatea în nume colectiv: d. 4, p. 838. Ipoteca coobligatului : art. 801, p. 344, 
Ipotecar creditor ; concordat, debitori eoobligaţi: J. 7. 8, p. 348. Ipotecare creanţe privilegiate de către cota statului: d. 4, p. 204. 
Ipotecari creditori pot cere convocarea creditorilor pentru eoncor- 

dat: D. 1, p. 464; opoziții la omologarea concordatului, 
d. 92—94, p. 497. 

Ipotecari creditori ipotecari efectele concordatului faţă de ei J. in. 
15, p. 506, d. 24, p. 507. a Ipotecari creditori concurența lor asupra preţului mobilelor: art. 
786, p. 300—304. -
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Ipotecari creditori - continuarea comerțului: -D. 2, p. 3%, D. 4 p. 357. | | Ipotecari creditori deliberarea lor la faliment: art. 751, p. 281. | Ipotecari creditori privilegiul lor faţă de cheltuelile de administraţie asupra imobilelor urmărite: J. 4, p. 398. - Ipotecari creditori ..... verificarea creanţelor : D. 2, p. 2509, d.4-—7, _p. 252, d. 12—14, p. 253, Î.16, 18, p.25i. Sa Ipotecari creditori vinzarea imobilelor : art.:811, p. 370 urm. 7 „îm Votarea eoneordatului: art. “850, p. 478, d.1, p. 479. a aa ăi 
Ipoteci anularea lor: D. 5, p. 160, J..2, p, 162, J. 14, p. 265. con-. testarea lor, art. 777, p. 273. 
Ipoteci asupra bunurilor femesi : at. 795, p. 321. - 

» constituirea lor, stare de moratoriu : arţ. 839. p. 436 urm.; după încetarea plăţilor: d. 11, p. 156. | Ipoteci consimţirea de ipoteci pentru garantarea celor interesaţi : : art. 858, p. 501, d. 1, p. 502, d. 2,p. 511. 
Ipoteci constituite după încetarea, plăţilor, nulitatea lor: art. 726, D. 1,—25, d. 1—41, p. 164-165, p. 177. i 
Ipoteci creanţe, exigihilitate : J. 8 p. 129. SE 
-:- * pentru garantarea cotei concordatare : art. 853, p. 486. „ „imputarea plăţilor: d. 3, p. 124. 
Ipotecă legală dota femeei: art. 796 p. 322—332: J, 1,2,4,5, „_p. 829, d. 6—9, p. 3830. o | Ipoteci legale prezumpţie de fraudă: art. 726, D. 2, p. 176, d. 97, i p. 184... | ” 

J | 
Jenă momentană acordarea moratoriului: d., 10, p.. 448. 
Judecător de ocol aplicare de sigilii: art. 744, p. 211. 
Judecător de ocol tablou de proteste: art. 706, Dicu 
Judecător delegat cu direcţia executărei la moratoriu: art. 842, p. 449. 
Judecător de şedinţă delegație de sindie: p. 198. 
Judecător. sindic vezi sindie. | 
Judiciar concordat judiciar: D. 5, p. 457, D. 6, p. 158, ant. 846— „2865, p. 468—596. -. 
Judiciar contract judiciar; teoria lui: D. 1, p. 277. 
Jurămînt. în transacțiuni: J. 1—4, p. 361, nota 2, p. 362. 
Jurnal registru jurnal, neţinerea. lui, banerută simplă: art. 876, p. 

: _549 urm. | . 
Jurnale vînzători de jurnale, declararea în faliment: J. 63. p- 17... 
Justiiicări noi declararea în faliment, lucru judeeat: D. 8, p. 43 
Justiţie representanţa creditorilor în justiţie prin sindic: d. 1,p.498, 

L 

Legat dreptul falitului a primi un legat: d. 24, p. 115. 
Legătorii de cărţi; comercianţi, registre: J. 24, p. 551. 
Lege veche, lege nouă pedepse: j. 1, p. 568.
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Lemne tăiate din pădurea vindută falitului, revendicarea lor: d. '3, 4, p. 383, d. 5, p. 388. - | ă Liberarea garanţiilor prin anularea concordatului: art. 862, p. 513. Liberarea, provizorie: D. 4, p, 79, d. 1,2, p. 80. 
Libere zile libere: D. 1, p. 39, d. 2, p. 145. 
Lichidarea activului: art. 803—818, p. 350—393. 
Lichidarea falimentului tablou g-l.: art. 767, p. 247 urm. Lichidarea pasivului art. 768 urm. p. 247 urm. | 
Lichidarea societăţilor comerciale: J. 4,p. 529, art. 873,p. 538. Lichidarea voluntară a activului în moratariu: art. 838, p. 435. Licitaţie creditor adjudecator înainte de faliment: J. 20, p. 158. Licitaţie publică vinzarea averei falitului: art. 760, p. 234, urm, „art. 808, p. 364. 
Lipsa registrelor comerciale, banerută: art, 876, p. 547 urm. Lista creditorilor priviligiaţi: art. 784, p. 297 urm. - Listă descriptivă de obiectele falitului ce nu se pun sub sigilii: 

art. 745, D. 1, 2, p. 213 urm. 
Listă nominativă de creditori; prezintarea ei la cererea de moratoriu: 

art. 834, p. 423. | | 
Lites mandatar ad lites: drept de opoziţie contra sentinţei declara- 

tive de faliment: J. 22, p. 76. | | 
Litigioase creanţe litigioase, dacă pot prileji declararea falimentului: 

J.: 37, p. 13. 
Locatar privilegiul lui: art. 783, p. 288, nota 3, p. 293, d. 2,p. 295, 

J. 11, p. 296; pentru dispăgubiri: art, 783, p. 288. Locaţiune: art. 720, 721, D. 1, 2, p. 134, D. 3, 5, p. 135. 
» : Creanță garantată prin fidejusiune: D. 3, p. 185. 
> creanța locatorului la masa falimentului: D. 4, p. 135. » imobile pentru uzul falitului: J. 2, p. 185.. - = » inchiriere de mașini, cu stipulaţiune de vinzare condiţio- 

nală: J. 22, p. 386. 
Locaţiune rezelierea contractului de locațiune, concordat: J. 1, p. 509, Lucrători salariul datorit, privilegiu: art. 783, p. 288, d. 4, p. 2%, 

d. 18, p. 297. 
Lucru judecat bancrută Simplă, bancrută frauduloasă, d. 2, p, 868, 

3, p. 570. 
“Lucru judecat calitatea de comerciant în penal: J. 21, p. %, 

» » încetarea plăţilor constatate de tribunalul comercial, 
este lucru judecat în penal? J. 19, p. 551. ' Lucru judecat ordonanța de neurmărire asupra bancrutei fraudu- 
loase: J. 2, p. 484. - 

Lucru judecat respingerea unei cereri, fapte noi, justificări noi: D. 8, p. 43, d. 26, p. 59, D. 17, p. 72, d. 16, p.75,d.1,p.89. Lucru judecat în verificarea creanţelor; D. 1, p. 257, J. 13, p. 265, i d. 16, 17, 18, p. 265, J. 5, p. 279. 
Lucruri supuse stricăciunei: art, 760, D. 1—8, d. 1, 2, p. 234 urm. Lucrurile falitului estimarea lor, înainte de vinzare: art. 803, p.351.
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“Magazinele închiriate falitului, privilegiul: proprietarului : -arţ, - 783, 
D. 294, o IEI e | - Ia Magazine mărfuri înțrate' în: magaziuele falitului : J. 10—14, p. 384; 

. 4, p. 388. Za ae „Majorare de pedepse : J. 6, p. 570. a A 
Majoritatea, creditorilor, creditorii ipotecari, privilegiați ete. eon- cordat: J. 1, p. 275. i . Majoritatea creditorilor acordarea concordatului: art. 848, p. 469 urm. 

„__.. „la acordarea moratorului: d. 4; p. 432, d. 11, p. 448, art. 840, p. 438,9. 3p.440. oc Mandat creanţe date cu titlu de mandat, revendicarea lor: D. 2, p. 374, D.45,p..... p - 
Mandat de plată prezentarea titlului constitutiv: art, 823, p. 39%: nota 3, p. 403. E Mandat general, procurator ad negotia, are drept de opoziţie:? DD. 9, p.70,d.21,p.76. - 
Mandatar actele făcute, ignorind declararea falimentului: D. 10, p. 104. _ . | . . ERE a E 

Mandatar ad lites, drept de opoziţie : J. 22, p. 76, încetarea lui prin 
faliment: J. 7, p. 148. Sa | Mandatar . stipulaţiune de avantaj pentru a votă concordatul: J. 6, p. 583. . 

Mandatar concordat, mandatar al mai multor creditori în: adunările : . 
pentru concordat: art. 847, p. 466, J. 3, p: 467, J. !0,: p. 468, J. 6, 11, p.:471, d. 12, d. 16, 17, p. 472, 18-23 „p. 473, a 

Mandatar la verificarea, creanţelor: art. 770, 248. 
Mariă refuzaţă de destinatar, depozit, revendicare: J. 1, p. 383. Mărfuri amestecate revendicarea lor: d. 5, p. 388. a Mărfuri ascunse bancrută frauduloasă: d. 1, p. 565, d. 12, p. 566. Măriuri date falitului în depozit: art. 813, p. 376, D. 2; 3, p. 378, 6, p. 379. i Mărturi eșite din magazin privilegiu proprietarului: art. 783, p. 288. . . 

înstrăinarea pe preţ redus, :bancrută: art, 380, p: .559 urm; 
Urept de retențiune, predarea lor sindicului: art. 816; _p..987—389, a | Mărturile falitului vinzarea lor: art. 808,.809,-p. 364. Sia Mărturi vîndute îalitului: art. 814, p. 380, d. 4, p.:379,d. 7,8, 
_p 389,7, 9, p. 884, d. 1014 p.34 e 

Măriuri vînzarea lor de falit; bancruta. frauduloasă: d. 5, p. 566. Maritală putere maritală, acţiuni personale falitului: J. 19; p: 117 | d. 37 p 118, 41,p. 9. _ Martor chemarea; falitului ca martor: d. 25, p. 118.: 
„Martori dovada, simulaţiunei: J. 9, p. 164, d. 4, p. 47. 
Martori identitatea imobilelor::d. 8, p. 330. i e » înlăturarea prezumpţiei mueiane? J. 5, 7, 8, p.'314 urm, - 

mobile, identitatea lor prin martori: d. 4; p. 320. 

» 

> 

» 

» 

+
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Martori proba cu itartori la verificare: d. 11, 13, p. 274. 
Masa concurentă: D. 7, p. 459. 
Masă concursuală: D. 7,.p. 459. . - i Masa ciedală niilitatea actelor în favoarea ei: D. 1, p. 149. 
Maşini proprietar de mașini, declararea lui în faliment: J. 61, p.17. Maşini de importantă valoare, creanță pentri preţ: art. 783, p.388, | D. 2, p. 289, nota 3, p. 295, d. 1, 3, 5, p. 295, d. 12, 13, 
a p297. _ | - 
Mâşini Vinzareă condițională, revendicaie: d. 6, p: 383, d. 16,p.385, 

i | d. 22, p. -386; , 
Măsuri de dsigurâra ait. 752, p. 221 urii. | 
Măsuri conservatorii lă acordarea moratoriului: ait, 836, p. 42%, 

- art, 837, p. 430. | | 
Măsuri consârvatorii la chirii:.D. 3, p. 182. | | 
Măsuri preventive contra unui comerciant:. art. 697—700, p. 28 urm. Materie primă industriași, drept de fetenţiune: J. 8—9, p. 296. 
Matrimoniale convenţii matrimoniale, transcriereă lor: d. 1, p. 311. 
Membrii comisiunei de supiaveghere a creditorilor la moratoriu, iă- 

| „demnizaţii și cheltuieli: d. 2, p. 456. 
Mijloace riiinătoare declararea în faliment: D. 5, p. 22, notap. 2%, 

art, 697—100 p. 26 urm.;, D. 2, p. 31; bancrută; art. 876; 
p. 543, D. 2, p. 545, d. 28, p. 552. 

Mijlocitor profesiunea de mijlocitor; falimebt, bancirută simplă: art. 
878, p. 557. | | 

Mijlocitor bancrută frauduloasă: art. 882, p. 569. 
Mijlocitori plata dreptului lor de mijlocire: art. 952, p. 597. 
Mine exploatator de mine, declararea în faliment: J, 31, p. 22. 
Minister public declararea minorilor în faliment, prezența procuro- 

rului la ședință: .J. 73, p. 19. 
Minori calițatea de comercianţi: d. 6, p. 330. | E 

„declararea lor în taliment: D. 3, p.2,D.7,p.4,D.15,p. 
7, d. 9, p. 9, d. 19, p. 10, d. 20, p. 11, d. îi, 48, p. 14, „iu, de 52, 58, 55, p. 16, d. 59, p. 17, d. 73, p. 19, 

Minori depunerea bilanţului: D. 4, p. 30. | 
Minori vinzarea bunurilor falitului cu formele vinzărei bunurilor 

pentru minori: art. 810, p. 369, D. 1, 2, 4, p. 371. 
Moârte declararea în faliment a unui comereiant după moarte: art. 

707, p. 53 urm. 
Moartea comerciantului moratoriu după moarte-i: nota 2, p. 428. Moartea. falitului bilanţ după imoartea falitului : art. 729,p. 193, urm. Moartea, îalitului cerere de reabilitare, după... : art, 830, p. 409. 
Mobile aplicarea sigiliilor: ari. 744, p. 211. | Mobile insuficiența preţului lor; creanţe privilegiate; art. 785, p. 

298, urm. , | 
Mobile necesare îalitului : art. 745, p. 213 urm. 
Mobile parafernale dotale, contrâct dotal art. 793, p. 316—320. Mobile preţul lor neplătit; privilegiu : nota 3, p. 29%. | Mobile privilegii generale: nota 1, p. 291: privilegii speciale : nota 

3, p. 29%, |
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Mobile vinzarea lor: art. 808, 809, p. 364-368. 
Mobilele îalitului privilegiu asupra lor: art. 783, p. 287: Mobilier dotal parafernal : D. 2, D. 318. - nu Moratoriu apel contra sentinţei date în materie de „moraţoriu : A. 4, . p..594, d. 8, p.59%. , o 
Moratoriu atyibuire de acțiv, facilitarea atribuirei ; simulare de: da- 

torii; creditori fictivi: art. 879,.p. 588, 
Moratoriu diferență între cele două specii de moratoriu:D. 1,p.443- Moratoriu fixarea, datei incetărei plăţilor: >]. 8, p. 141. 
Moratoriu al doilea moratoriu : art. .843, p: 451—454. -, -. Moratoriu cererea și procedura, lui: art. 834-844, p.. 423—454, pro- 

_“Dunţarea sentinţei : J. 17, p. 449. îi a 
Moratoriu efectele acordărei lui: art. 839, p. 436, nota p. 438. Moratoriu înainte de faliment: art. 842, p. 442—451, J. 3, p. 436. 

d. 5, p. 437, condițiuni: art. 834,.nota 1, p. 449. Se Moratoriu :învoială între creditori şi falit: art. 840, p. 438. 
Moratoriu suspendarea urmărirei bunurilor faditului “în timpul „mora- 

-toriului: art. 839, p. 436. 
„ Moratoriu nu e un obstacol compensaţiunei legale: J. -6, p. 449. Moratoriu respingerea cererei de moratoriu; verificarea creanţelor : 

art. 841, p. 439. - 
Moratoriu obstacol pentru bancrute : J. 18, p. 9%. 
Moşteniri deschise în favoarea falitalui, -inseripțiuni pentru sultă;: D. 5, p. 187. 
Moștenitorii falitului prezenţa lor Ja inventar: art. 753 D. 1—4, | p. 282 urm. - | 
Moştenitorii falitului nu pot încheia concordaţ cu creditorii: d. 7, 

p. 466. ” 
Moștenițori deelararea lor în faliment: J. 72, p. 18. 

, dacă pot cere declararea în ştare de faliment a )ui de cujus: D. 6, p. 53. | 
Moştenitori dacă pot face. opoziţie la. declararea în faliment: D. 10, | p. 70,9. 27, p.76. - 
Moștenitorii falitului, dreptul dea cere reabilitarea falitului după 

„moartea lui: art. 830, p. 409. 
Moștenitorii soţiei falitului, votarea concordatului: nota 2, p. 476. Morar declararea lui în faliment : J. 62, p. 17. î " Motivarea, cererei de opoziţie la omolugarea, concordaţului : art. 854, p. 49%, D. 1, p. 495, d. 1,3, p. 494, 9.5, 7,p.49%5,d. 11 15, p. 49, d. 11, d. 15,.p.4%. | | Motive de interes public la. respingerea omologărei eoneordatului : 

J. 2, p..484, d. 5, p. 485. 
Motive juste la vinzare: art. :808, p. 364,D. 2, p. 367. 
Motive noi opoziţie la omologarea concordatului : d.-1, 3, p. 496. Muciană prezumpţie ; bunurile. femeiei : art. '792,:p. 313—816,, plăţi 

făcute de soţie: art. 797, p. 332—334. . 
Muzicanţi de orchestră; teatru, salariu, privilegiu: d. 15,-p. 297,. 

cei aaa
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N 
Natura, creanţelor civilă ori comercială: D. 1, p. 186. 
Nedeclararea datoriilor revocarea moratorului: art. 841, p. 439 urm. 
Neexecutarea concordatului bancrută simplă : art. 853,:p. 486. 

. „ proba cu martori: d. 19, p. 521. 
Negligenţa, sindicului dreptul creditorilor a interveni: D. 18, p. 107 | dreptul falitului: J. 30, p. 116, d. 31—38, p. 117, 
Negligenţă prepus, bancrută frauduloasă : D. 1,p: 57. | 
Neprezintarea, falitului: înaintea judecătorului sindic, bancrută sim- 

„ plă: art. 877, p. 553. E | 
Neurmărire ordonanţă de neurmărire li baneruta frauduloasă, lucru 

judecat la omologarea concordatului: J. 2, p. 484. 
"Noroc operaţiuni de noroc: D. 2, p. 545, d. 16, p. 560. 
Notiiicarea cererilor tardive de verificare: D. 2, p. 278. 

, ordonanţei de convocarea creditorilor la moratoriu: art, 235, p. 428. | RE Notiiicarea, cererei de opoziţie la; omologarea concordatului; art. 854, p. 49%. 
Notificarea, unei cesiuni în ziua falimentului: D. 9, p. 104. *Novaţiune cererea de verificarea creanţelor, admiterea lor: J. 20, 21, p. 266. 
Novaţiune la concordat: D. 1, p. 470, D. 2, p. 503, d. 19, p. 507, d. 4, p. 526, d. 3, p. 596. , 
Novaţiunea, rezilierei concordatului: J. 20, p. 521. 

„ .  Dotificarea de creanţe: d. 2, p. 526 
Notificarea ordonanţei de convocarea creditorilor la: concordat: art. 846, p. 463 urm. Ă 
Nulitatea actelor încheiate de falit: J. 15, 16, p. 113, 114, ].23,p. | 115; cui profită acele nulităţi: J. 8, p. 164, J. 20, p. 183. Nulitatea, concordatului acţiunea de nulitate de către falit: d. 5, p. 498. > convenţiuhilor: art. 888, p. 585 urm. . 

S plăţilor și operaţiunile după faliment: art. 724, p.147,D. 1—16, I. 1—21, p. 1458. 
Numele şi pronumele falitului, tablou: art. 715, p. 96. 
Numerică majoritatea în număr a creditorilor: arţ, 848, p. 469 urm, 

O - 
Oamenii de serviciu privilegiul lor pentru salar: D. 4, p. 289. Obiecte enumerarea lor, enunciativă, sigilii: D, 4, 5, p. 212. 

» punerea sigilielor: d. 1, 2, p. 213. 
» de subsistenţă, privilegiu: nota 2, p. 291.. 
» supuse fransacţiunei, valoarea lor: art. 807, p. 360. » vinzarea lor: art. 746, p. 214. 

Obligat ultim obligat pentru restituire: art, 728, p. 189, D. 1—2,J. 1, 2, p. 189—193. 
Obligaţiuni alternative art. 726, D. 17, p. 174. 

x din concordat, neexecutarea lor, bancrută: art. 877, p. 553,
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Obligaţiuni ilicite- incheiate de falit: d. 22, p. 115. 
> la purtător, soc. com., faliment: art. 871, p. 537. | Obligativitatea, concordatului: D. 3, p. 504, d. 2, 504, J.7, 8,p. 505 d. 9, 10, p. 506, d. 21—23, p. 507, 

Oficiu declararea falimentului din oficiu: art. 105; derogare: D. 1, op. 44, d. 5, p. 45, d. 6, p. 46. | 
Omisiune în registre, banerută: J. 4, p.565.. 
Omologarea, concordatului amical sau de unanimitate: art. 845, p. 

> 

455, D. 4; p. 457, D.5, p. 458, J. 7, 8, p. 461 nota 1, p. 462; judiciar: art. 852, D. 1, p. 484, d. 1, p. 484, d. 5,p. 485, art. 854, p. 493. . 
Omologarea învoelei dintre falit şi creditorii săi:. art. 840, p. 439, d. 1, p. 440. | _ A Omologarea concordatului efectele omologărei: art. 859, p. 503. „»  tranzacțiunei: art. 807, p. 360. 

> vînzărei mobilelor: art. 808, 809, p. 364 urm, Oneros acte cu titlu oneros, contra „Prestaţiunei, acțiune pauliană : D.6,p.181. 
Onorar custode: art. 700, p. 27. . 
Operaţiuni imprudente bancrută: art, 876, p. 543 urm, Operaţiuni nule art. 724, p. 147 urm. 
Operațiunile falimentului, încetarea lor: art. 832, p. 418. 

E redeschiderea, rezilierea concordat.: art, 863, p. 596. o 
Opoziţie contra admiterei de creanţe : art. 774, p. 268 urm.,d. 5, 7 8, p. 273. N | Opoziţie contra sentinţei de anularea concordatului : D. '3, p. 514, 3 în apel la omologarea concordatului : art. 856, p. 498. » contra sentinţei de arestarea falitului: D. 3, p. 79. „la continuarea comerţului: D. 3, p. 356. > creditorii falitului : d. 26, p. 76. . | > la omologarea concordatului: d. 10, p. 471, art. 854, p. 492 urm D. 2, p. 494, J. 8, p. 495, d. 10, 12, p. 49.J. 22, p. 497, D. 56, p. 499. | 
Opoziţie la data încetărei plăţilor: D. +, p. 143, » . la declărarea în stare de faliment: art. TIl: D. 5, p. 69, > diferenţă între opoziții și contestaţii: D. 1, p. 143. > drept de... art. 944, p. 593, d. 9 și 11, p. 59. » efectele sentinței date asupra opoziţiei: D. 6, p. 62,D. 12, p. 70, D. 14, p.71. 
Opoziţii moșţenitorii falitului: D. 10, p. 70, d. 20, p.75, d. 27, p. 76 . la ordonanța judecătorului sindie: J. 18, p. 265. > primirea ei în timpul moratoriului: d. 1, p. 436, > procurator. ad negotia : D. 9, p. 70, d. 21, p. 76. . la revendicare : d. 3, p. 392. 

> revocarea stărei de faliment: D. 15, p. 71, D. 16,p.72, d. 9, p. 73, d. 12, 13, p. 74.17, p. 75. | Opoziţie ridicarea stărei de faliment: D. 1, p. 67, >» la aplicarea, sigiliilor: d. 1, 3, p. 213, 

?
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Opoziţie tardivă la verificare: art. 780, p. 276, D. 1, p. 277, b.3, 
p. 278, D. 5, 6, p. 279. | 

> termen de oposiţii: D. 13, p. 71. 
» la sentința de încetarea operaţiunilor falimentului: D. 1,p.419 
„a sentinţa de revocarea încetărei operaţiunilor falimentu- 

lui: D. 4, p. 420. 
Opoziţie mandatari ad lites: J.. 22, p. 76. | 
Opunere la reabilitare, creditori neindestulaţi: art. 828, p. 408, tim- 

| bru nota 2, p. 417. 
Ordine publică, motive de ordine publică, respingerea omologărei 

concordatului : d. 5, p. 485, d. 1,3, p. 494,J.5,7, p.49%. 
Ordinul de aplicarea sigiliilor, art. 743, p. 211 urm. 
Ordonanţa de convocarea creditorilor la concordaţ: art. 846, p..463 urm 

» judecătorului .sindie la revendicare : art. 817. p. 390. . 
» judecătorului sindie Ja verificare: J. 18, p. 265. 
» de neurmărire, lucru judecat, baneruţă: J. 2, p. 484. 
» preșidenţială, declararea în faliment: d. 2, p. 32. 
» tribunalului, stat de repastiţie ; art. 820, p. 395. 

-p 

Păduri cumpărător de păduri : declararea în faliment: d. 65,p. 17; 
” vinzare de lemne; revendicare: J. 3, 4, p. 383, 

Parafarea registrelor: art. 747, p. 215; D.1,p.54 
Paraiernale bunuri imobile -sau mobile ale femeiei falitului: art. 

791—797,-p. 305—337. 
Părăsirea domiciliului : art. 716, D. 1—3, p. 9%. 
Părinţii creditori ai falitului, voturea concordatului: J. 25, p. 474. 
Partaj creanţă divizată prin... votarea concordatului: J. 21, p. 472, x ipoteca soţiei: D. 5, p. 328. 
Partaj de succesiune perioada suspectă: D. 9, p. 170, 
Parte civilă J. 15, p. 93; d. 39, p. 118;:d. 49, p. 120. 
Participarea creditorilor. anteriori rezilierei concordatului: art. 865, p. 524. 
Participarea, creditorului comun in falimentele coobligaţilor : art..798, 

„D. 2, p. 336, d.1, 2, p. 337. | 
Participaţie asociaţiunile in... faliment: J. 3, p. 529, d. 2, p. 5%. 
Particulari creditori... ai soţilor în societăţile comereiale: d. 2, p. 

531, art. 870, p. 536, d. 2, p. 536, d. 3, p. 537. 
Pasiv exagerarea lui ; anularea concordatului: art. 862, p. 513. 

„ obligaţiuni la purtător, admiterea lor în raport cu valoarea de 
emisiune : art. 871, p. 537. 

Pasiv stingerea pasivului în moratoriu: art 838, p. 435. 
„ Superior activului; neacordarea moratoriului : d. 12, p. 448. 

Patrimonii în cererea de separare de pâtrimonii, cine trebuie che- 
mat, în caz de falimentul soțului : d, 37, p. 118. 

Patrimoniul societăţilor în nume colectiv sau comandită ; declara- 
rea falimentului : art. 867, p. 530. 

Patrimoniul soților faliţi în soc. în nume colectiv sau comandită : 
art. 867, p. 530. 

Pauliană acţiune pauliauă: J. 14, p. 38, art. 725, D.1—7, 9.1—10, 
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p. 159-—164, d. 22, 93, p. 266, d. 24, p. 267; pentru anu: larea unui concordaţ: J. 2, p. 498. Pedepse banerută simplă: art. 881, p. 567, bancrută frauduloasă: art; 882,. p. 569. a Pensiea alimentară a soției în timpul divorțului : d. 34, p. 117. Pepinerist declararea lui în faliment: j. 57, p. 16, Perimarea în timpul. moratorului : d, I, p. 437. Persoane morale asociaţie în participaţie: J. 29, p. 267, „ Persoane retribuite în faliment: art. 761, p. 237. : . Persoanele cari pot face opoziţie la sentința de deelararea falimen tului: D.:5, p. 69. 
Personale acțiuni : D. 15, 16, p. 106, J. 19, p. 114,J. 36, 40, p. 118, d. 9,10, p. 4%. . Personale cheltuieli... ale falitului ; bancrută simplă: art, 876, p. 543, cheltuieli excesive: J. 18, p. 551, | Pirît falit concordatar: d; 9, p. 510. 
Plăpumar declararea în faliment: J. 69, p. 18. Plata spre a da loc la bancrută simplă ; condițiuni: prejudiciul şi efectuarea posterioară încetărei plăţilor: J. 30, p. 552..- Plata cotei concordatare, titlu : J. 9, p. 400. - Plata integrală a creanţelor ; reabilitare: J. 10—12, p. 416. Plată, înțelesul cuvîntului plată : D. 9, p. 15, Plată în rate; nulițăţi: J. 1£, p. 158. 
Plata sumelor cuvenite creditorilor ; art. 820, p. 395, prezintarea titlului : art. 823, p. 396, J. 1—10, nota 1—3, p. 398—403, Plăţi condamnare judecătoarească; prezumpție de fraudă: D. 3, p. 168 „Plăţi făcute de falit ; nulitatea lor: art. 725, D. 1—7, I. 1-10 p. 159-—164. ! Plăţi făcute falitului în perioada suspectă: D. 10, p. 170, faliment; = banerută simplă : art, 876, p. 543. : Plăţi făcute de femeia falitului : art, 797, p. 332. Plăţi încetarea de plăţi; dacă poate rezultă din o cerere de mora- „toriu: d. 6, p. 447, d. 7 şi8.p. 448. Plăţi nule : art, 724 p. 147, D. 1—iî6, ]. 1—a1 p. 147-—158. »  Pabţiale: J. 3p. 124; debitori „Coobligaţi: art. 799—802 p. 339—349 ; falitul fiind în încetare de plăţi; bancrută sim- plă: D. 2 p. 546. 

o Plăţi €u titlu oneros după încetarea plăţilor ; nulitatea lor : ast, 726, | D. 1—24, I. 1—41, p. 164—185, Pompieri la teatru, salariu, privilegiu : J. 15 p. 297. Popriri în timpul moratorului : J. 2, p. 437. Portărei ; notificarea ordonanţei de convocarea creditorilor pentru cohcordat judiciar prin portărei D. 2 p. 464, J.1, 5p.465, J. 10 p. 466. 
Portărei : tablou de proteste: art. 706 p. ..... A | Porțiunea rezervată creditorilor neverificaţi definitivi: art. 825 -p. - 396, nota-2, p. 403. - . Posesiunea, proba posesiunei; titluri de credit: art. 794 p. 321. > lucrurilor revendicate; D. 3, p. 385, J. 10—14, p. 384, 

E e a ep The eta N ai, temă



660 

Predarea lucrurilor revendicate; indic: . art.. 816, p. 387, d. 7, p. 388, J. 8, 9, p. 389. 
Preterinţă bunuri dotale; J. 1, p. 329. . 

> cheltueli falimentare: D. 1, p.. 201,J. 1—16, p. 203—207. Prejudiciale chestiuni prejudiciale ; D. 3, 4, p. s6, D. 9, p.89, J.1, p. 89, J. 13, p. 92; în judecata, opoziţiei la omolog. con- cord.: d. 1, p 500. . Preluări convenţionale J. 1, p. 124. 
Prescripţia, acţiunilor în materie de faliment; art. 945, 946, p. 595, - L, p. 595, d. 1,p. 595, d. 2—6 p. 59%. ui Prescripţia acţiunei penale banerută simplă; neţinerea registrelor: d. 11, p. 549, J.3,p. 582. Si Prescripţia conturilor grefierilor și sindicului; art. 951, p. 597. „ pretenţiunilor mijlocitorilor : art. 952, p. 597. Prepuşi declararea lor în faliment : D. 2, p. 2, bancrută frauduloasă art. 883, p. 51, D. 1, p. 571, D. 2,3, p. 572. Prescripţii prin declarea în faliment ; J. 20 p. 266. 
Preţeluirea obiectelor de vîndut: art. 746 p. 214. 
Preţ redus înstrăinarea de mărfuri cu...... , frustrare, baneruţă frauduloasă : art, 880, p. 559 urm, - Preţuirea, din actul dotal, dacă face sau nu vinzare ; nota p. 318. Prețul mărfurilor vindute, revendicarea lui: art, 813 p. 376, D.5, p. 378, J. 1,2, p. 379. E 
Preţul mărturilor vindute, revendicarea lui la masa falimentului de 

către vinzător; art, 815, p. 387 urm. art. 818, p. 391. Prezenţa, creditorilor la inventar, art. 751, D. 4p. 219 urm. 
> la verificare: d. 27, p. 267. 

» moștenitorilor la inventar, art. 753, D. 1—4, p. 222, urm. Prezidarea adunărei creditorilor pentru eoncordat ; sindie: art. 847, p. 467. Nota 3, p. 468. 
Prezintarea falitului în adunarea pentru concordat: art. 847, p. 466. Prezintarea, titlului la plata sumelor cuvenite creditorilor: art. 823 p. 39%. | 
Prezumpţiune ; bunuri dobîndite de femeie, art. 792, p. 313. 
Prezumpţiune muciană plata, datoriilor falitului făcute de femeie ; 

art. 797, p. 332—334. 
Prezumpțiune nulitatea actelor după incetarea plăţilor și în cele 

10 zile anterioare declarărei : art. 726, D. 1—25, d. 1—41 p. 164—185. = Prezumpţiunea de solidaritate, între falit şi garant; la coneordat: d. 12, p. 492. | Privilegiaţi creditori convocarea pentru moratoriu: nota 2, p. 433; 
pentru concordatul judiciar: D. 1, p. 464; efectele con. cordatului faţă de ei: d. 4, p. 505, J. 10, 15, p. 506, J. 24, p. 507. 

Privilegiaţi creditori drepturile lor la deliverarea falimentului : art. ” 781, p. 281. 
Privilegeaţi creditori neindestulaţi: D. 6, p. 123, art. 785, J. 1—-4, 

p. 298. 

+
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Privilegiaţi, creditori .. - 3 Opoziţie la omologarea concordatului : J, „22—24 p. 497, 
| - creditori... ; verificarea creanţelor: D. 2 p. 250; d. 4—7, 10 p. 252, JI. 11-14 p. 253. | > creditori ; vinzarea bunurilor imobile ale falitului: arţ, „81 p. 370; d. 3, p. 37. > creditori; votarea concordatului: J. 16 p. 472 art. 850, p. 478. 

| „Privilegii generale asupra averii falitului: nota 1, P. 290, nota 2, „+ 291 
> înscrise în ziua sentinţei declarative de faliment: D.5, p. 187 obiecte de subzistență : nota, 2, p. 293. pentru seminţe, cheltuieli pentru recolte și instrumente de exploatare: nota 3, p. 294, strictă interpretare : D. 3, p. 289, nota 1, p. 290. cheltuielile de ad-ţie faţă de Creanţa ipotecară: J, 4, p. 399, cheltueli făcute de un creditor pentru declararea  fali- mentului debitorului său, J. 5, p. 399. - Privilegiu contestarea, lui; art, 777, p. 273. 

s 
sv 

sv
 

, asupra mobilelor falimentului; arţ. 783, p. 287. » ce creditorii masei credale. au asupra sumelor falimen- tului. J. 6 399. - | , 
Privilegiul pretului mașinelor de importantă valoare ; art. 783, p. 288, D. 2, p. 289. . | Privilegiul salarului lucrătorilor, băeţilor din prăvălie, comișilor: art. 788 p. 288. 

îi | | 
Probă sindic, relațiunea, către adunarea, creditorilor, probă în Justi- ție: J. 6, p. 68. | Probe anularea, actelor în perioada suspectă; D, 13, p. 178, D. 20, p. 175, d. 7—9, p. 181. . - > bunurile femeiei falitului: .J. 4—7, p. 820. neexecutarea concordatului: proba. testimonială: g. 19, p. 521... - SI » Martori; creditori desinteresaţi la votarea: concordatului: J. 8, p. 471. 

. a 
> acordarea moratorului: d. 12, p. 425. a > stabilirea: simulațiunei Ja concordat: J. 4, p. 447. > stipularea de avantaje: J. 2, p. 582. > la verificare: J. 11—13, p. 264. | | Procedura falimentului închiderea, ei: art, 525, p. 403. . > redeschiderea ei; art. 825, p. 404. Procedură formalităţi de procedură la inventariare: art, 751, p. 218; la rezilierea sau anularea concordatului: arţ, 864, p. 523. 

» în materie de faliment : art, 151, pr. c.. d.8,p. 7%: 
Procedura penală, independenţa, procedurei penale de cea comer- cială: arţ, 714, 875 p. 80 urm, Procente la verificare: D, 3. p. 122. 

43
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Proces verbal declaraţiunile făcute în condiţiunile art. 851 cod. com. intră în clasa actelor autentice: J. 9, p. 482. 
Proceş verbal delibergrea creditorilor pentru concordat; ce tfebuie “să cuprindă ? art. 847, p. 467, nota 3,.p. 469. 
Proces verbal întrunirea creditorilor: art. 939, p. 591. 

„la moratoriu ; adunarea, creditorilor ; art. 838 p. 429. de verificare ce trebue să cuprindă ? art. 772 p.255. de. verificare ; forţa lui probantă ; d. 19 p. 266. | „de verificare, lucru judecat: D. 1,2 p. 256, J. 16,p. 265. “Procurator dacă falitul poate cere deelarea sa în stare de faliment , prin procurator: d. 5, p. 41. . 
. ad negotia drept de opoziţie : D. 9 p. 70. 
x „Votareasconcordatului : d. 3, p. 467; J. 10 p. 468; J.14 p. 471; d. 12, 16, 17.p. 472; d. 18, 19,22, p. 473. 

Procuror comunicarea sentinţei declarative de faliment:"arţ. 712 p. 76; de moratoriu: art. 842 p-:442, D. 2, p. 434. 

» 

s 
3 

3 

» 

> 

> 

> „deelararea minorilor în faliment, constituirea tribunalului: d. 73, p. 19, d.-20; p. 115. | 
„Du poate cere declararea în faliment: D. 3, p. 82. 

Pronunțarea, sentinței pentru acordarea moratorului : J. 17, p. 449. Proprietar de imobile: declarare lui în faliment: d. 60, p. 17, » privilegiul pentru chirii art. „783, p. 288, Nota.3, p. 293; d. 2, p. 295, d. 11, pp. 29%. | 
Proprietate strămutarea ei ; revendicare: D. 1, p. 381, d. 21, 22, p. 386. | 
Propunere de concordat, suspendarea actelor interprinse pentru -li- chidarea falim. : art. 846, p. 463. 
Propuneri mai multe... de concordat: d. 3, p. 465, d. 11 p. 466 J. 3p. 481. 
Prorogare D. 8 p.36; prorogarea termenului de declararea creanţelor : art. 779 p. 275; prorograrea termenului pentru cererea de moratoriu : J. 4,p. 426. “ 
Prospect sumar de administrarea sindieului : art. 765 p.:242. Protest încetarea plăţilor: D. 7 p. 22 d. 9 p. 25. » publicarea în mod greșit în ziare: d. 1.p. 48. 
Proveniența banilor femeei falitului : art. 793 p. 316, D. 318, J.1, 

3 p. 319, 
Publicaţiuni convocarea creditorilor pentru concordat prin publica- ţiuni : art. 846 p. 463, D. 2p. 464,J.1,5 p. 466, J]. 10 p. 466. 
Publicarea cererei de reabilitare: art. 227, p. 407. 

2 ssenținţelor în maţerie de faliment: art. 943 p. 592. Purtător obligaţia la ... societăţi comerciale, faliment : art. 871 p. 537. , titluri la... revendicarea lor: art. 713 p: 376. - o , “ultim ... creanţe Ia concordat: D. 1 p. 468. 
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R 

Rapoarte la Cameră și Senatla votarea legei falimeritelor p. 599 urm. Raportul sindicului la starea falimentului : art. 766 p. 243. urm. Rate plăți făcute de falit în rate, nulităţi: J.. 18 p. 158.. a Ratiunea prezumpțiunei existenței actelor frauduloase: D,2 p. 166. Reabilitare J. 10 p, 73, d, 12 p.74; cereri de reabilitare : art. 826— 831 p. 407—417 ;. falit reabilitat din nou în faliment dacă poate obţine concordat: J. 6 p. 490 a N Recepise eliberate de un magazin general, în perioada suşpectă : d. 40, p. 185. - E Ei Rechemarea judecătorului sindie în caz de redeschiderea opera- „ țiunilor falimentului: art. 825, p. 404, d. 1, p.405. o Reclamant falit concordatar J. 9, p.510. ” Să Recolte cheltuelile făcute pentru recolte, privilegiu ; art. 183 nota 3, p. 294. - i Da Rectificarea, bilanţului de sindic art. 755, p. 227 urm. | N Recunoaşterea, unei datorii de către falit, prezumpţie de fraudă : D. 6, p. 169. : - o Recurs contra sentinţei declarative de faliment, d. 2, p. 73, J. 17, pp. 75, d.3, p.. 393. | i | Recurs moratoriu; recurs contra, încheierei. de constatarea îndepl., oblig. J. 2, p. 432, J. 1, p. 446. . E Recurs contra sentinţelor date cu privire la, contestațiile contra ce- | Terilor de revendicare: J. 1, p. 392. Recurs contra vinzărei imobilelor sau mobilelor falitului : ]. 4, p. 351, d 5 pisi, 
Recuzarea sindicului : art. 736, p. 198. a E Redeschiderea operaţiunilor falimenţului prin rezilierea concorda.- tului: art. 863, p. 516, d. 2, p. 524. | Redegchiderea, procedurei falimentului art: 825, p. 404, urm., pro- | punere la concordaţ : J. 3, p. 465. | Ne Reducţiunea făcută prin concordat; câraeterul său juridic : D. 1 03. 

e p. 5 | Reiuz de plată cambii, bună credinţă: D. 10, p. 22, . Pa 
Registre aplicarea sigiliilor: art. 744, p. 211, art. 747, p. 215. D. 1, i p. 216. | 

» bancrută simplă: art. 876, p. 543, neparafarea și. nevizarea lor; D. 1, p.544,d.3, p.. 548, adaogiri printre rinduri: J. 2, p. 548; neregulat ţinute: J. 5, 7—24 p. 549—552, art, „876 p. 553, d. 14, p. 566, neconservarea lor : d. 9. p. 566, » examinarea lor, art. 757 p. 229. “ „ “ falșificarea lor, bânerntă frauduloasă : art. 889, p. 559, D.1, i p. 561, D. 3, p. 565. | 
» moraţoriu, prezentarea lor, dt. 834, p. 423, nota 1, p. 426, d. 2, p. 453, formalităţile: Iegei timbrului, scutire : art, 844, 4. Ss Pi - 

bi 
» 

p. 45 
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Registre neconservarea lor timp 'de 10 ani, bancrută simplă : J. 9, p. 556. 
» obligatorii pentru stabilimentele secundare, J.. 13, p. 550, pentru soţi în societăţile în nume colectiv saulin coman- dită : J. 8, p. 556. | - » omisiuni făcute în ele, bancrută ; d. 4, p. 565. > plata cambiilor, proba cu registre. J. 8, p. 25 > remiterea lor, în caz de fals, art. 747, p. 215. > sustragerea lor, D. 1, p. 561, d. 7, p. 566. Registre la verificare J. 19, 20, p. 254, d. 12, p. 266. Registrele societăţilor proba achiziţiunei și înstrăinărei îitlurilor de credit: art. 794, p. 321. | 

Regres acţiune de...: art. 728, D. 1,2,J.1, 2, p. 184-—19. » Pentru dividendele plătite de falimentele coobligaţilor: art. 799, p. 339 urm. | 
Regulamentul sindicatului p. 207—209. 
Regulare de competinţă : J. 8, p. 37. 
Regule speciale la acordarea moratorului: art. 838, p. 435. Reînoirile de inscripţii ipotecare: art. 727, D. 2, p. 186, J. 3și6, p. 186. Reîntegrarea bunurilor distrase: art. 888, p. 584. Reîntegrarea creditorilor în exercițiul drepturilor lor: art, 832, p. 419. Relaţiunea judecătorului sindie către adunarea creditorilor: arţ. 847, p. 467 urm. , Relaţiunile judecătorului sindic date tribunalului: ar. 912, p. 591. Reluarea bunurilor dotale şi parafernale ale soţiei falitului: arţ. 790 —797, p. 305—334. 
Remiterea bunurilor falitului de către judecătorul sindic: art, 860, p. 508. | 
Remiterea datoriei obținută prin concordat, donaţiune : J. 12, p. 472, efectele omologărei: D. 1. p. 503. 
Rentă viageră efectele concordatului : d. 21, p.:507. Renunţarea creditorilor la privilegiu, gaj 'sau ipotecă în vederea. concordatului : art. 850, p. 478. - Renunţarea, expresă a creditorilor privilegiați în vederea concorda- tului: art. 850, p. 478, J. 1 p. 479. a Renunţarea la, succesiune falit: D. 5, p. 102, Renunțarea tacită a creditorilor privilegiați, gagiști sau ipotecari, în vederea concordatului: art, 850, p. 478, J. l, p. 479, Repartiţiune închiderea operaţiunilor falimentului : ar, 825, p. 403. urm., redeschiderea, falimentului: arţ,. 825, p. 404, nota | p. 405. - Ă Repartițiunea preţului mobilelor concurenţa privilegiaţilor: art. 786—789, p. 300—304. 
Repartiţiunea sumelor aparţinind- falimentului: art, 819 urm. p. 394—403. 
Reprezintarea creditorilor în” adunarea pentru concordat.: art. 847 „ “Urmu d. 3, p. 467, d, 10, p. 468, D. 2, p. 470. Reprezintarea falitului: art. î)7, D. 1-25, I. 1—53. p. 99—121
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în adunările creditorilor pentru concordat;:. art. 847, p. 466, „d. 3p.467, d. 8 p, 468, 
Repunerea în stare de faliment prin rezilierea concordatului: art. | 863, p. 416 urm. | , - Respingerea cererei de declararea în faliment nu e împediment a se face altă cerere: D. 7, p. 43. Respingerea cererei de moratoriu, - verificarea creanţelor : art. 841, p. 439. i 
Respingerea omologărei concordatului ; interes public, d. 2, p. 484, relațiunea sindicului necomplectă; J, 4, p. 484, art. 855, p. 497. 
Responsabilitatea creditorilor cari au făcut o învoială cu falitul, ? după moratoriu: arţ, 840, p. 439. ” - Restituirea dotei D. 7, J, 2, p. 198; art. 190—797, p. 305—3388. Restituirea plăţilor acţiune în... în perioada. suspectă: art. 720, D. 1, 2, d. 1, 2, p. 189—193 - Restituirea sumelor primite de creditorii pe nedrept: art. 888 p. 584. Retenţiune. dreptul industriașului pentru materia primă: d. 8,9; p. 29%. a 
Retenţiune drept de... la vinzarea mărfurilor: art. 815, p. 387, J. „1 27 p. 387, d. 3-—7, p. 388, d. 8, 9, p. 389. Retragerea, din comerţ declararea falimentului după... a comer- „ Bantului: art. 707, J. 19—12, p. 57, d. 24, p. 58. Retragerea lucrului dat în gaj: art. 782, p. 282, .1, 5, p. 287. Retroactivitate sentința de acordarea moratoriului este cu efect re-. . troactiv? J. 5, p. 433, 
Retroactivitatea, legilor concordat: d. 7, p. 490. | Revendicare acţiuni în. -» Condiţiuni de admisibilitate: D. 2, p. 381 J. 21, p. 386, art. 812—818, p. 378—393. Revendicare cereri de..., unde se adresează? 'art. 817, p. 390. Revendicarea mărturilor- efectele concordatului: d. 6, p. 510. "Revendicare timbru la cari sunt supuse cererile de revendicare: nota 2, p. 392. | 
Revendicaţiunea rimeselor în cambiale, titlurilor de credit, ete.: "art. 812—818, p. 373—393. . _ Revinderea mărfurilor revendicate, scrisoare de trăsură: J. 20 p. 386. Revocarea cererei de declaraţiunea încetărei plăţilor: D. 9, p. 40. > falimentului D. 2 p. 411. 

» sentinței declarative de faliment prin” opoziţie: D. 15, 16 p. 7 urm., d. 12—15,p. 74 urm., interes moral 97 p. 76. Revocarea sentinţei de închiderea operaţiunilor falim.: art. 833 p. 419 urm. i , Revocarea stărei de moratoriu art, 841, p. 439, d. 4, 5, p. 440, D. 4, p. 45. | - Rezervarea porţiunei corespunzătoare creanţelor neverificate încă: art. 821, p. 39%. ă | | Rezilierea, concordatului art, 363—865, p. 515—526; deosebire în- tre anularea şi rezilierea coneordasului: D. 1, 2, p. 517,
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nota 2. p. 522; drepturile crsditorilor: JI, 2 Şi 4 p. 518; acţiuni privitoare Ja ,... drept comun: J. 3, p. 518; efec- . „tele rezilierei: J. 16, p. 520, d. 1, p. 524, d. 1,2, p. 59. Rezilierea contractului de locaţiune; D. 5, p. 135; l4 concordat:. | , 1, p. 509. 
Rezoluţiunea vînzărei art. 815. .p. 387. 
Rezolutorie condiţie ..., bunuri dotale: D. 1, p. 326; în concordat: d. 14, p.-472, J. 8, p. 519. “ | Ridicarea dreptului falitului de a administră bunurile sale; art. 717 a. Di 1—23, d. 1—53, p. 99131, 
„Ridicarea stărei de faliment D. 2, p. 411, d. 6, 7,p. 415, d.8, p.. i 416; prin opoziţie: D. 1, J]. 9, p. 73. 
Rimesele în cambiale sau alte titluri de credit; revendicarea lor: art. 812 urm. p. 373 urm, D. 2. p. 814. ” Rogatorii comisie... » averea falitului în alte localități: art. 709, D. : 1, p. 64. | | , Rolul judecătorului sindic la verificarea creanţelor: D. 3, p. 258. Rude înmormiîntarea rudelor falitului, -cheltueli privilegiate: nota 3, p. 291. 

. Rufele necesare falitului, nu se pun sub sigilii: art. 745, D. 1,2, p. 213 urm.. i 

Ss 

Salar dreptul personal falitului pentru servicii străine de faliment D. 17, p.170. | Salarul datorit lucrătorilor, băeţilor din “prăvălie, comișilor ete: art. 783, W. 288, nota 2, p. 292, d.4; p. 295, J. 6, p. 29%. Scadenţa, creanțele neajunse ]a.... art, 778, p. 274. Schimb de imobil dotal: D. 2,p.310. 
Schimbarea datei încetărei plăţilor obligatorie: d. 5, p. 146. . Scrisoare de trăsură, vinzarea mărfurilor; revendicare : d. 21,p.386. Scrisori adresate falitului: art. 759, p. 232—984. . Scrisori convocarea creditorilor Ja moratoriu: J. 1, p. 432; pentru „ coneordat: D. 2, p. 464, J. 1, 5, p. 465, ]. 10, p. 466; a- Sa deziuni la concordat Prin......: d. 5, p. 481; art, 937,p.587: Sechestre aplicarea lor în timpul moratoriului: J. 3, p. 437. Sechestru asigurarea pentru ridicarea lui se anulează prin faliment : . 30, p. 184. | Sechestru asupra banilor depvși în faliment: art. 764, p. 242. Secretar la sindicat: art. 740, 741, p. 207 urm., tablou de creditor: - art. 768, 771, p. 247 urm. | , Secretul conținutului scrisorilor și telegramelor: adresate falitului "art. 759, p. 232, 
Şedinţe mai multe... pentru deliberarea creditorilor: d. 6, p. 4891. Sediul soc. com. competinţă ; faliment: D. 3, p. 528 urm. Seminţe sume datorite pentru... privilegiu: nota 3, p. 294. 

SN
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Somndrăa actului de concordat: art, “848, p. 469, J. 5, p. 4; art. 
„851, p. 480, d. 6, 7, p. 482,J. 8, p. 491. | 

Semnătură privată, acte.....: D. 13, p. 153, d..1. p. 192 ; valabili- 
tatea lor: J. 82, p. 184. 

Sentinţe declarative de faliment, caracterul lor: D. î,p. 32; 
trebue să .cuprindă: art. 708, d. 3, p. 63, executorii ro 
vizoriu : d. 4, p. 63, fixărea datei încetărei plăţilor : d. 7, 
p. 141; “Sbţinută prin convenţia între falit și creditori: J. 
6, p. 180, efeetele.... cu privire la redeschiderea falimen- 
tului, revocarea lui și la reabilitare: D. 2, p. 411, declara- 
rea, 1n fal. a societăţilor în nume colectiv sau în coiman- 

, dită: art. 867, p. 581. 
Sentinţe, afișarea și publicarea lor: art, 943, p. 592. 
Sentinţe ; cari... sunt supuse opoziţiei sau apelului în materie de fa- 

liment: art. 944, p. 593. | 
Separarea de bunuri în faliment, contra, cui se intentă?: D. 13, p. 

105, D. 14 p. 106, d. 87, p. 118; D. 1, p. 300,d. 2— 5.p. 
312 ; regim matrimonial al soților, revendicare: d. 5, _p. 320, 
J. 2, p. 329. 

Sentinţele trecute. în stare de lucru judecat pot fi atacate prin ac- . 
-țiunea pauliană: D. 4, p. 160. 

_ Sentința de acordarea moratoriului; măsuri ce se'iau de tribunal: 
art. 837, p. 430, d. 2; p. 482, pronunţarea ei în ședința 

. „publică : J. 17; p. 449. 
Sentinţă dată asupia reabilitărei: art. 828, p. 408. 
Sigilii punerea lor: art. 743, 744. D. 1—6, J. 1—3, p. 210 urm. 
Simulaţiune, dovada cu martori: J. 9, p. 164, J. 4, p. 447; morato- 

riu, bancruţă: art. 879, p. 558. 
Sinalagmatic concordatul contract...: d. 13, p. 462, d.9, p 466, d. 

„+14, p. 472, d. 8, p. 519. 
Sindic acţiunea în nulitatea actelor făcute de falit: D. 5, p. 150. 
-_„ - amiînarea deliberaţiunilor la o altă adunare: art. 851, p. 480. 

E administrarea falimentului : art. 730, p. 195; funcțiuni rela- 
tive lu adm. fal.: art. 754 urm. p. 225 urm. 

» anularea concordatului : art. 862, p. 513. 
II facerea bilanţului și depunerea lui: art. 755, 756, D. 1,2, 

p. 227 ura. 
> citarea lui în numele masei credale : J. 3, p. 112. 
> convocarea creditorilor, concordat judiciar: art. 846. p. 463, J. 

6, p. 465. 
> dare de seamă de. administraţia falim. art. 860, p. 508. 

Sindic depozitar judiciar art. 752, nota 1,2, d. 1, 3, p. 221 urm. 
Sindic depunerea banilor : art. 763, D.1..9p. 241 urm. d. 1, p. 243, 

„ . examinarea registrelor: art. 757, p. 229. 
» exerciţiul drepturilor și acţiunilor în faliment: art. 717, D. 

1—23, d. 1-53, p. 599-121, . 

> gaj ; retragerea sau vinzarea lucrului dat în gaj: art. 782, 
p. 282. | |
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Sindic hotărire asupra opoziţiei la sentinţa declarativă de falim. : D. 2, 3; p. 69, drept de opoziţie la sentința decl. de falim. : D.11,p.70. . a 
încetarea funeţiunilor prin concordat: art. 360, p. 508. 
facerea inventarului : art. 750, 751, D. 1—4,J. 1—3,p. 218 urm. N lichidarea activului: art. 803-818, p. 350-—393, nota p. 352. > lista creditorilor privilegiați, formarea ei: art. 184, p. 297. » malversaţiuni : art. 885, p. 578. - 

„măsuri conservatorii, incasarea creanţelor; luarea inserip- 
țiilor ipotecare: art. 758, D.1,2, d. 1—4, nota p. 230 urm. Sindie moratoriu, rolul jud. sindic, art. 835, p. 428, nota 1, p. 433. Sindic, negligenţa... drepturile creditorilor: D. 18, p. 107. 

Siudic notificarea opoziţiei făcută de creditori la omolog. concord... 
art. 854 p. 493. 

>» nulitatea actelor obţinute de... valabilă după concordat: D. 7, p. 162. | 
Sindic obligaţia de a lucra, personal în' afacerile falimentului : 

art. 761, J. 1, nota p. 237 urm. 
Sindic predarea mărfurilor, cerute de sindic, plătind preţul : art. 816, p. 387. Sa 

» prezidarea _adunărei creditorilor : art. 847, p. 467, ].86, | nota 3, p. 468: art. 938, p. 591. ; 
P raport de starea falimentului: art. 766, p. 243 urm. relaţiune creditorilor la concordat : art. 847, p. 466, nota 2, p.468; relaţiuni tribunalului : art. 942, p. 591. - 

recuzarea lui: art. 736, p. 198. 
redeschiderea falimentului; chemarea jud. sindie: art, 825, p. 404. 

- remiterea către falit a bunurilor sale: art. 860, p. 508. x repartiţia sumelor aparţinînd falimentului: art. 819—824, p. 3941—403. | 
> revendicare, competinţa de a primi cererile de revendicare | art. 817. p. 390. 

Sindic rezervarea sumei cuvenită creditorilor neverificaţi încă: art. 821, p: 295. 
„sechestru judiciar: d. 6, p. 112. 
„tablou de creditori la verificarea, examinarea lui: art. 771. 

p. 249. | 
» tablou genaral la încetarea însăreinărei: art. 767, p. 245. 

transacțiuni, jurăminte: art. 807, p. 360—363. 
„  vărsămintele părţilor de la soții cu respundere limitată în 

în Soc. anonime etc.: art. 872, p.:537, urm. 
„Verificarea creanţelor: art. 772, p. 254 urm., rolul sindicului 

la verificare: D. 3, p. 258, J. 9, 10, p. 263. 
»  Vinzarea bunurilor falitului, supuse stricăciunei: art. 760, 

p, 204 urm. imobile: art. 810—811, p. 369—372. 
„  Vizarea creanţelor: art. 772, p. 256. 

Societate de asigurare plata în perioada suspectă: J. 36, p. 185.
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Societăţi administratorii unei soc. în 
p. 467. | po 

Societăţi anonime faliment: art. 869, d. 1, 2, p. 535.... în lichi- 
___ daţiune, eoncordat: art. 873, p. 538 urm. 

Societăţi civile faliment: D. 1, p. 527. 
Societăţi în comanâită și în nume colectiv, declărarea în faliment, 

a soţilor: J. 6, p. 46, art: 868, p. 531 urm, d. 11—16, 
p. 534, fixarea datei încetărei plăţilor: J. 11, p. 141, de- 
clararea societăței în fal. art. 867, p. 530 -urm.; concor- 
dat....: art. 874, p. 538. i 

Societăţi comerciale falimentul lor: art. 866—874, p. 527 urm. a- 

adunarea creditorilor: d. 5 

plicarea sigililor, D. 1, 2, p. 211. . 
Societăţi dizolvate declararea lor în faliment: J. 17, p. 57, d.- 33 

p. 80. 

Societate de fapt declararea ei în stare de faliment: d. 72, p. 18. 
Societăţi moratoriu: J. 5, p. 426. | _ 

» asociaţiile în participaţie, faliment: J. 3, p. 529. 
Socru dacă poate cere declaraiea în faliment a ginerului său: D. 2, 

- Ă p. 41. - : 
Solidaritate : art. 718 neaplieabil creditorilor solidari ; . 7, p. 125;: 

„soţi solidari în societăţile în nume colectiv sau în coman- 
dită: I. 11, p. 534. 

Solidaritate; creanţe semnate solidar de falit cu alţii : J. 30, p.268, 
coobligaţi art. 799, p. 340, art. 800, p. 342; prezumpție de... 

| între falitul coneordatar și garantul său: d. 12, p..492. . 
Soţ; drepturile falitului ca soţ: d. 19, p. 114, d. 37, p.118,9d. 

- 41, p. 119. | , 
Soţ într'o societate în nume colectiv; moratoriu, schimbarea carac- 

terului datoriei: d. 1, p. 435; faliment: art. 868, p. 531, 
urm. ; concordat : art. 878, p. 538 urm.; obligaţiunea dea 
ținea regiswe: d. 8, p. 556. 

" Soţi cu răspunderea. limitată ; vărsăminte în soc: anonime: art: 872, 
p. 537 urm. - ae o 

Soţia ialitului ; bunuri dotale, parafernale în faliment: art. 790— 
197, p. 305—334; plata datoriilor falitului de soţie: art. 
797, p. 332—334; votarea concordatului: art. 849, p, 475— 
478; cumpărări de bunuri pe numele ei: d. 1, p. 569. 

Speciale ; privilegii... mobiliare : nota 3, p. 293. 
Spectacole publice, continuarea comerţului: D.:3, p. 236. 
Stabiliment comercial, faliment: D. 2, p. 35, D. 7, p. 3%. 
Stabiliment principal ; determinarea lui ; chestiune de fapt: D. 1, p. 

34, D; 5, 35 ; obligaţiunea ţinerei registrelor: JI. 13, p. 550. 
Stabilimente comerciale ; mai multe......; declarerea lor în faliment: 

D. 1, p. 62. - 
Starea, civilă ; competință : d. 7, p. 37. | 
Stare de faliment încetarea ei: D. 2, p. 411, prin concordat; art. 

860, p. 508, d. 2 și 3, p. 509. :
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Stat de cheltuielile şi adniinistrăţia falin.: art. 1738, p. 200 reţi- „„„..„.  nerea lor din patrimoniul falimentului : art, 789, p. 200. Stat, cota statului la falimente art. 969, p.:201, p. 59. Stat de repartiție în faliment: arţ. 820, p. 395, nota 1, p. 401. Stat de situaţie în faliment, jude sindie : art. 819, p. 394 nota 1, p. 401. Stingerea datoriei falitului, datio în solutum : D. 12, p. 153; aju- toare date falitului în perioada suspectă : d. 26, p. 184; | acordarea moratorului : art. 838, p. 435. 
Străini creditori....., prelungirea termenului de verificarea creanţelor: _ art. 769, p. 247, D. 45,p. 251. a Străini dacă pot fi declaraţi în stare de falimenţ: D. 2, p. 2. Subachizitor de bună sau rea credinţă, titlu onerds sau gratuit : J. 

7, p. 169. 
Subrogaţiune fidejusor : D. 5, p. 123. o | 
Subscrierea, inventarului: ajţ. 751, p. 219.... concordatului: art, 848, p. 469, d. 5, p. 471, art.“851, p. 180,].6, 7, p. 482, d. 8, p. 491. 
Subzistenţă preţul obiectelor de... privilegiu: nota 2, p. 292. Succesiune creanţă divizată pe baza succesiunei, votarea concorda- | tului: J. 21, p. 472. _ 
Succesiune cuvenită falitului, ipoteca soţiei: D. 5, p. 328. Succesiuni bunurile soţiei: art, 790—797, .p. 305—334, d. 6, 7, 

p. 312. 

Succesiuni; sultă inscripţii luate în averea cuvenită falitului ca succesiune: D. 5, p. 187. 
Succesor drept de opoziţie la sentința declarativă de falim.: J, 20, 

p. 75. | . 
Sume majoritatea în..... a creditorilor la acordarea unui concordat:: „ax, 848, p. 469, d. 3, p. 371. 
Supraveghere moratoriu,..... patrimoniului falitului : art. 836, p. 429, | art. 837, p. 130, D. 2, p. 431, Î. 18, p. 449. 
Suspendarea actelor de lichidarea falimentului; propunere de con- „cordat: art. 846, p. 463. Î 
Suspendarea curgerei dobinzilor: art. 718, p. 121, D.1, p. 122, 

d. 1—7,p. 194. 
Suspendarea deciziunii asupra admiterii unei creanţe: art. 776 

p. 270, D.3,p. 271. 
Suspendarea, executărei provizorie : J. 5, p. 73, d. 10, p. 59%. Suspendarea falimentului : art. 832, p. 418. 
Suspendarea facerei inventarului: art. 753, p. 223 urm, 

» omologărei concordatului : J. 1, p. 500. , 
> plăţilor deosebire între susp. și încetarea plăţilor: 

D. 4, p. 21. 
Suspendarea, procedurei falim. în caz de moratoriu: D. 1, p. 430, 

nota 1, p. 433. 
Suspendarea, urmărirei. p. chirii: art. 720. p. 130, D.1,2,p. 131 

D. 3, p. 182, în timpul moratoriului: art. 539, J. 4. p.436
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Suspendarea, vînzărei: art. 803, p. 350, d. 2, p. 851, âit. 804,p. 353, 
| at. 818, p. 391. o 

Sustragere d6 activ bancrută frăuduloasă : art; 880, d. 12, p. 566. 
Sutragerea registrelor banerută frauduloasă : art. 880, D. 1,p. 561. 

T 

Tablou afișat de numele și pronumele faliţilor: art. 715, p.%. 
„de creanțele depuse: art. 786; p. 267. - | 
„de creditorii falimentului: art. 754, p. 226 urm. 
„de proteste: art. 706, nota 1, p. 47 urm. | 
„de repartiție: nota 1, p. 401. i 
„* . general de toate operaţiunile judecătorului sindic: art. 767, | 

.p. 245. i 
Tablou lunar sindic: arţ. 765, p. 242. - | 
Tăinuire de activ bancrută frauduloasă : art. 880, p. 559, D:1, p. 561 
Tardive creanţe ..., verificarea lor : art. 780, p: 275; 
Teatru actori, muzicanți, pompieri, privilegii de salarii: J, 14—16, p.297. | A | 
Telegrame adresate falitului: art. 759, p. 332—934. E 
Termen de opoziție la omolog. concordatului : art. 854, p. 49, D.3 

-p. 494, d. 16, p. 49%. „- | 
» de opoziţie la sentinţele declarative de faliment: D. 13p. 71. 

„ » „verificare după închiderea procesului verbal: 
art, 774, p. 268. | - 

Termen de propunerea unui concordat- art, 853 p. 486. A 
» de propunerea cererei de moratoriu : art. 832 urm. J. 4 p..426. 
» de verificarea creanţelor; prelungirea lui: art. 769 p. 247. 

Terţiu drept de opoziţie la sentinţa, declarativă de faliment: D.. 3; 
” p. 69. " 

Testament falitul poate face testament? D. 16, p. 155 | 
Timbru cererea de declarare în faliment: nota p. 33; inventar: art. 

751 p. 218; raportul judecătorului sindie: art. 766 nota p. 
243 ; deelaraţiunea la verificare a creanţelor tardive: art; 
789 p. 275; cererea de reabilitare și opunerile la asemenea 
cereri: notă 2, p. 417; apelul la cererile de reabilitare: 

- nota 3, p. 417; cererile de moratoriu art. 834 p. 423; re- 
gistrele la moratoriu: art. 844 p. 454; relaţiunea sindieu- 
lui către creditori: art. 847, nota, 2, p. 468 ; luare inscrip-= 
țiilor ipotecare de sindic: art. 853 p. 486; cererile de re- 
vendicare și opnnerile: nota 3,p. 302. _ 

Titlu constitutiv al creanţei, prezintarea lui şi menționarea plăţei pe: 
“el: art, 823, p. 396 urm. _ 

Titlu valabil ce "se înţelege prin...?.J. 2, p. 187, 
Titluri de credit proba. achiziţiunei și înstrăinărei: art. 794, p. 321. 

> >» ridicarea lor: art. 748, p: 216. 
„  deseoperiri de..., opoziții la verificarea creanţelor: art. 780, 

» 

p. 275, d. 4—6, p. 279, d; 7, p. 280.
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“Titluri la purtător revendicarea lor: art: 813, p. 376. 
Toleranţă casă de.... declararea ei în faliment: d. 34, p. 13. 
Trăgător, tras obligaţie de restituire în perioada suspectă : art. 728 

D. 1, 2, p. 189-193. | Sa 
Transactiune autorizarea judecătorului sindie : art. 807, p. 360—361 

concordatul este o transacțiune? d. 11, p. 462, J.9, p. 471, d. 20, p. 473, d, 10, p. 482, ]. 12, p.4%,D.1, 
p. 503. 

> prezumpție de fraudă. D. 6, p. 169, d. 33, 34, p. 184. 
Transcrierea unei vinzări înainte de încetarea plăţilor: D. 8, p. 170 
Transcrierea actului de vinzarea mașinelor și creanţa respectivă: 

art. 783, p. 288, J. 5, p. 2%. | 
Tratele emise în perioada suspectă: J. 38, p. 185. 
“Tribunale competinţă : J. 2, 3, p. 36. 
'Trusou lucruri mobile, act dotal: D. 2, p. 318. | 
Tutela drept personal al falitului pentru uzufruet: d. 38, p. 118. 
Tutore declararea lui în faliment: D. 7, p. 4, D. 15, p. 7, d.9,p.9 

d. 16, p. 10, d. 21, p. 11, d. 46, p. 14. 
Tutorele poate votă: concordaiul ? J. 20, p. 473, d. 10, p. 482: 
Tutrice continuarea comârțului: d. 21, p. Li. 

U 
Ultim obligat acţiune-în anulare sau restituire de plăți: art.728, D. 

1, 9, d. 1, 2, p. 189-—193. 
» Purtător creanţe în faliment: art. 719, D. 1, p. 469. | 

Unanimitatea creditorilor concordat de... „art. 845, p. 455—462. 
Unilateral concordatul contract unilateral : d. 13, p. 462, J.9, p. 466 

d. 14, p. 472. 
Urmărirea bunurilor falitului în timpul moratoriului : art. 839 p. 436. 
Uzutruct dreptul părintelui sau soțului falit: d. 38, p..118. - 

V 

„ Valabilitatea actelor sub semnătură privată: D. 13, p. 153. 
Varante emise în perioada suspectă: J. 41, p. 185. 
Vot favorabil al creditorilor pentru acordarea unui al doilea mora- 

toriu : art. 843, p. 451—454, 
Votarea concordatului : arţ. 848 urm., p. 467 urm.; de creditorii pri- 

vilegiaţi ete. : art. 850, p. 478 urm. 
Valoarea de emisiune obligaţiuni la purtător: art. 871, p. 537. 
Valoarea în transacțiuni : art. 807, p. 360. 
Variaţiunile în număr și sumă la concordat;: art. 848, p. 469. 
Vărsăminte în societăţile în nume colectiv sau în comandită: art. 

874, p. 538. , 
Vărsăminte soți cu răspundere limitată în soc. anonime sau în co- 
j mandită pe acţiuni: art. 872, p. 537, d. 1, 2, p. 538. 
Verificarea bilanţului: art. 755, p. 227 urm. 

creanţelor art. 772 urm., art. 780, p. 275 urm. 

> 

v
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Vestmintele necesare falitului nu se pun sub sigilii: art, 745, Di1, | 
2 p.213, | 

Vînzare anularea ei prin acţiunea pauliană: d. 7, p. 163, art. 725, 
| d. 22, 28, p. 266, d. 24, p. 267. | 

Vînzare datio in solutum : D. 12, p. 153. 
Vînzarea lucrurilor supuse stricăciunei: art. 760, p. 284 urm.; vîn-. 

zarea, gajului: art. 782, p. 282—287; vinzarea activului fali-. 
tului : art. 803—811, p. 350—372; aminarea ei: art. 803, 

_p. 850; vinzarea pentru neachitarea creanţelor-privilegiate- 
şi a cotei statului: art. 860, p. 509. 

Vînzarea lucrurilor revendicate suspendată : art. 818, p. 391. 
Vînzarea de maşini transcrierea actului de...: art. 783, p.289 urm, 
Virizător drept de retenţiune : art. 815, p. 387, J. 1—9, p. 387—390,. 

Z . 

Ziare director de ziare declarare în faliment: d. 36, p. 13. 
» Publicarea greșită a unui protest: d. 1, p. 48. 

Zile libere D. 1. p. 39, J. 2, p. 145. - 
.



La 

i 

» 

5 38 » 

5 38 27 Ii » 

pl a 18 i ÎL «5: creditului în loc de creditorului 

Greșeli de tipar 
i cz 

- 

pag. 5 rîndul 15 -a se citi operaţiunilor în loc. de operaţiunile. 
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EA 36 „26 col. 1, , „ stare în loc de state 

16 IL > 'cessarono în loc de cessarone 
- n Ils o m: dăl fallito în loe de dalf allito : 

» > commereio. nelio 'stato -in cui în loc de 

ormmercio nello. stato in cuie 
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« di sottratione 
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- 138 20 n» +, Dumitrescu în loc de Dumitriu 
- 139 > 12 col. II: se va citi favorizeze în loc de favorizere 
- 140 m 86 » IL , 3 +. judecătorilor de fond în loc de judecătorilor 

- fon 

> 141 45 o ÎL n m colectiv în loc de celectiv | Să 
- 144 82 „n m în primul loc şi apoi, în loc de: în primul 

| şi apoi - 
> 158 » 29 col. 1,» +» plăţile în loc de părţile . 
» 18 „12, LL n constituind înlocde eontituind 
> 199 » 26 5-1» » după înloe dedu - 
> 278 „ultim; |, » a» parţineinloede arţine 
- 295 p 19 n | » » creanţa în loc de ereaața 
> 350 p ÎL sn Ls » » i încasînd după cuvîntul asigurind 
- 353 21 Lo n» » falitului în loc de îalitului . ” 
855 »: 35 n» » > > COmerţului în loc de concordatului 

» 356 » 8. m» Cuuncuvint în loc de caun cuvînt 
o 859 "8 şi 32 , „, „ nu este susceptibil în loc de nu sunt suscep- 

. tibile 
» 361 „ 4 col Il, , „ Toulouse în loc de Toalouse 
362 23 n n initio în loc deimitio. 
» 446 » 28c0l. | + „ prin in loc de pam - 
497 » Bultim „ ,, „, se poate face cu inlocde se poate face orice 
up 497 1 S6col. Il j » „sentinţei în loc de sentinşei 

n DOL „ 3 din urmă col, | se va citi garantarea în locde gerantarea 
»: B03  „ 3 col. 1 se va citi obligatoriu în loc de oblidatoriu 

“m: BlO m 20 col. II se va citi poate fi în loc de pot fi 
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